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BUTLLETÍ OFICIAL
DE CATALUNYADEL PARLAMENT

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

1.01.	 Lleis	i	altres	normes

1.01.01.	 Lleis

Llei dels recursos contra la qualificació 
negativa dels títols o les clàusules concretes en 
matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles 
de Catalunya
Tram. 200-00036/08
Aprovació p. 15

Llei d’avaluació ambiental de plans i pro-
grames
Tram. 200-00046/08
Aprovació p. 18

1.10.	 Resolucions

Resolució 398/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
22/2008, relatiu a Sistema d’Emergències Mèdiques, 
SA, corresponent al 2006
Tram. 256-00042/08
Adopció p. 33

Resolució 446/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el desenvolupament de les estratègies de 
coordinació per a prevenir l’addicció als jocs digitals 
d’infants i adolescents
Tram. 250-01662/08
Adopció p. 34

Resolució 447/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el tractament de les discapacitats 
d’origen orgànic
Tram. 250-01428/08
Adopció p. 34

Resolució 448/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la correcta aplicació de la normativa 
vigent pel que fa a la taxa per activitats de control i 
inspecció sanitària en escorxadors, sales d’espece-
jament i de transformació de la caça i altres establi-
ments alimentaris subjectes a control oficial
Tram. 250-01519/08
Adopció p. 35

Resolució 449/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la transferència dels recursos eco-
nòmics necessaris a les partides pressupostàries 
del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural corresponents al contracte global d’explotació 
i al relleu generacional al camp, tan bon punt sigui 
efectiu el nou sistema de finançament de la Gene-
ralitat establert per l’Estatut d’autonomia
Tram. 250-01548/08
Adopció p. 35

Resolució 450/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’impuls d’una societat de capital de risc 
destinada al sector agroalimentari
Tram. 250-01664/08
Adopció p. 36

1.30.	 Altres	tramitacions

1.30.06.	 Procediments	relatius	a	les	corporacions	
locals	i	a	altres	informes	o	memòries	de	
la	Sindicatura	de	Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 26/2007, referent al Consell Comarcal de l’Alta 
Ribagorça, corresponent a l’exercici 2003
Tram. 258-00012/08
Coneixement de l’Informe p. 36

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 21/2008, referent a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, corresponent al 2004, el 2005 i el 2006
Tram. 258-00020/08
Coneixement de l’Informe p. 36

Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 23/2008, referent a Barcelona d’Infraes-
tructures Municipals, SA, corresponent al període 
2001-2004
Tram. 258-00021/08
Coneixement de l’Informe p. 36

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 específica de la Cerdanya
Tram. 202-00028/08
Decaïment p. 37

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre els llocs de 
treball del personal que presta serveis a les delega-
cions i les oficines de la Generalitat a l’exterior
Tram. 250-01262/08
Rebuig p. 37

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
institut de prospectiva professional i de previsió d’es-
tudis
Tram. 250-01286/08
Retirada p. 37
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Proposta de resolució sobre la declaració 
del centenari de la Costa Brava com a esdeveniment 
d’excepcional interès públic
Tram. 250-01346/08
Retirada p. 37

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
Berguedà en el Pla d’iniciatives de dinamització 
comarcal
Tram. 250-01354/08
Rebuig p. 37

Proposta de resolució sobre la promoció 
de la moda catalana
Tram. 250-01358/08
Rebuig p. 37

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la factoria de Nissan a Barcelona
Tram. 250-01401/08
Rebuig p. 38

Proposta de resolució sobre els recursos 
no executats pel Govern de l’Estat en matèria de 
formació contínua
Tram. 250-01417/08
Rebuig p. 38

Proposta de resolució sobre la promoció 
del turisme de l’or al Pirineu
Tram. 250-01448/08
Rebuig p. 38

Proposta de resolució sobre el suport a la 
indústria agroalimentària
Tram. 250-01495/08
Rebuig p. 38

Proposta de resolució sobre la coordinació 
entre administracions en l’emissió de campanyes de 
publicitat institucional
Tram. 250-01510/08
Rebuig p. 38

Proposta de resolució sobre la versió en 
llengua castellana del web de la Generalitat
Tram. 250-01511/08
Rebuig p. 38

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un calendari de pagament de subvencions als sec-
tors agrícola i ramader
Tram. 250-01521/08
Rebuig p. 38

Proposta de resolució el requeriment al Go-
vern de l’Estat d’ajuts per als municipis afectats pel 
temporal del 26 de desembre
Tram. 250-01538/08
Rebuig p. 38

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’ajuts als municipis afectats pel temporal del 26 
de desembre
Tram. 250-01539/08
Rebuig p. 39

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una línia d’ajuts i subvencions per als municipis 
de la Costa Brava afectats pel temporal del 26 de 
desembre
Tram. 250-01541/08
Rebuig p. 39

Proposta de resolució sobre el requeriment 
al Govern de l’Estat perquè executi el pla d’obres de 
millorament i arranjament de la platja de s’Albanell i 
del port de Blanes (Selva)
Tram. 250-01542/08
Rebuig p. 39

Proposta de resolució sobre la integració en 
la Comissió Catalunya 2014 de representants dels 
municipis dels pobles, viles i ciutats que van tenir 
protagonisme en la Guerra de Successió
Tram. 250-01550/08
Rebuig p. 39

Proposta de resolució sobre la reedició del 
fullet Ruta 1714 incorporant-hi tres monuments de-
dicats a la memòria del general Moragues
Tram. 250-01551/08
Rebuig p. 39

Proposta de resolució sobre les assegu-
rances agràries
Tram. 250-01613/08
Rebuig p. 39

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una línia d’ajuts per a reconstruir els hivernacles 
del Baix Llobregat destruïts pel temporal
Tram. 250-01631/08
Rebuig p. 40

Proposta de resolució sobre la creació de 
línies d’ajuts i subvencions per als municipis afectats 
pel temporal del 23, el 24 i el 26 de gener de 2009
Tram. 250-01638/08
Rebuig p. 40

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a impedir els actes d’homenatge, exal-
tació o apologia del terrorisme
Tram. 250-01645/08
Rebuig p. 40

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de línies d’ajuts i subvencions per a atendre els 
danys produïts pel temporal del 23 al 26 de gener 
de 2009
Tram. 250-01648/08
Rebuig p. 40

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a afrontar la crisi del sector ramader
Tram. 250-01656/08
Rebuig p. 40

Proposta de resolució sobre la concessió 
administrativa d’una zona a la costa del Delta de 
l’Ebre per a la cria del musclo
Tram. 250-01678/08
Rebuig p. 40

Proposta de resolució sobre l’aplicació im-
mediata del Decret 251/2005, del 22 de novembre, 
pel qual s’estableixen les mesures d’implementació 
d’un sistema de pesatge, classificació i marcatge de 
canals porcines
Tram. 250-01680/08
Rebuig p. 41

2.10.63.	 Propostes	de	resolució	per	a	encomanar	
un	informe	a	la	Sindicatura	de	Comptes	
o	altres	actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sin-
dicatura de Comptes de l’ampliació de l’Informe de 
fiscalització 23/2008, referent a Barcelona d’Infra-
estructures Municipals, SA, corresponent al període 
2001-2004
Tram. 253-00002/08
Rebuig p. 41

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 consultes populars per 
via de referèndum de Catalunya
Tram. 200-00059/08
Text presentat p. 41
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3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei per a la prohibició del cul-
tiu de productes agrícoles modificats genèticament
Tram. 202-00027/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 52

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre el millorament i 
la renovació de la xarxa de subministrament elèctric 
del Baix Camp
Tram. 250-01811/08
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre la reducció 
de llocs de treball a la factoria de Pirelli a Manresa 
(Bages), sobre el suport a la indústria auxiliar de l’au-
tomòbil i sobre el reforçament dels ajuts per a la dina-
mització econòmica de les comarques interiors
Tram. 250-01827/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre el foment de 
l’aprenentatge i la formació de professionals tècnics 
i superiors especialitzats en energia nuclear
Tram. 250-01828/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la contractació 
immediata de les obres d’un nou vial entre la carrete-
ra B-250 i el polígon Pratenc, al Prat de Llobregat
Tram. 250-01829/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’inici immediat 
de les obres de desdoblament de la carretera C-25
Tram. 250-01830/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la contractació 
immediata de les obres de desdoblament de la car-
retera C-31 en el tram comprès entre Castell i Platja 
d’Aro i Palamós
Tram. 250-01831/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la implantació 
de serveis nocturns del transport públic que arribin 
fins al límit de la integració tarifària de l’Autoritat del 
Transport Metropolità
Tram. 250-01832/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una nova línia d’autobús entre l’estació d’Iguala-
da (Anoia) i l’estació de Renfe de Martorell (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-01833/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la freqüència de la línia d’autobús entre Reus, Igua-
lada i la Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 250-01834/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una nova línia d’autobús entre Santa Coloma de 
Queralt i Carme
Tram. 250-01835/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la creació de 
nous consorcis de transport públic i d’autoritats ter-

ritorials de mobilitat en el marc del Pla de transports 
de viatgers de Catalunya
Tram. 250-01836/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
servei públic de bicicletes d’àmbit nacional
Tram. 250-01837/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el millorament 
del transport públic per carretera d’Igualada a Man-
resa i a Vilafranca del Penedès
Tram. 250-01838/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’oferta, la velocitat comercial i les infraestructures 
de la línia entre Barcelona i Igualada de Ferrocarrils 
de la Generalitat
Tram. 250-01839/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la connexió 
amb transport per carretera entre Igualada i l’estació 
del tren regional d’altes prestacions de Vilafranca 
del Penedès
Tram. 250-01840/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la contractació 
immediata de les obres de millorament de la carre-
tera C-51 entre Albinyana i Valls
Tram. 250-01841/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la contractació 
immediata de les obres de millorament de l’eix Vic-
Gironella entre Olost i Olvan
Tram. 250-01842/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’impuls a la 
instal·lació de noves empreses a Abrera (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-01843/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el suport a la 
inclusió de Gandesa i d’altres espais naturals de la 
Terra Alta a la xarxa de geoparcs de la UNESCO
Tram. 250-01844/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el perllonga-
ment i l’increment de la freqüència de pas del servei 
de la línia 4 de rodalia de Sant Vicenç de Calders 
a Tarragona
Tram. 250-01845/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre l’adequació de 
l’espai i de l’atenció als menors del centre d’acolli-
ment de menors La Mercè, de Tarragona, i el millo-
rament de les condicions laborals del personal
Tram. 250-01846/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la contracta-
ció de personal per al servei de traumatologia de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida 
(Segrià)
Tram. 250-01847/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la promoció de 
les destinacions turístiques catalanes als mitjans de 
comunicació de l’Estat i de l’estranger
Tram. 250-01848/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56
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Proposta de resolució sobre la inclusió del 
Pallars Sobirà en l’àmbit geogràfic d’aplicació del Pla 
d’iniciatives de dinamització comarcal
Tram. 250-01849/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la situació de 
maltractament que pateixen els gossos dels serveis 
de seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-01850/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’estudi de so-
lucions a la mortaldat de d’ovelles en explotacions 
ramaderes i la creació d’una línia d’indemnitzacions 
per als propietaris
Tram. 250-01851/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’encàrrec al 
Consell de la Cultura Popular i Tradicional d’elaborar 
una fórmula de reconeixement institucional i cultural 
de la sardana i impulsar-ne la dinamització
Tram. 250-01852/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Camp per a atendre el paga-
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01853/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Camp per a atendre el paga-
ment dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01854/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre 
el pagament dels ajuts de menjador escolar dels 
cursos 2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01855/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre el 
pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01856/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Tarragonès per a atendre el paga-
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01857/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Tarragonès per a atendre el paga-
ment dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01858/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Penedès per a atendre el paga-
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01859/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 

Comarcal del Baix Penedès per a atendre el pa-
gament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01860/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Baix Ebre per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 
i 2008-2009
Tram. 250-01861/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Baix Ebre per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01862/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Montsià per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01863/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Montsià per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01864/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01865/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01866/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la viabilitat dels 
centres especials de treball
Tram. 250-01867/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una rotonda entre les carreteres L-214 i L-243, entre 
Cervera i la Guàrdia-Lada
Tram. 250-01868/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’actuació de 
sanejament d’aigües residuals a l’Ametlla de Se-
garra
Tram. 250-01869/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’endegament 
d’una campanya per a aprendre català adreçada 
als metges d’origen estranger que treballen a les 
comarques de Lleida
Tram. 250-01870/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la reclamació 
del retorn dels documents sobre esport de la Gene-
ralitat republicana que hi ha a la biblioteca de l’Insti-
tuto Nacional de Educación Física de Madrid
Tram. 250-01871/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62
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Proposta de resolució sobre la implantació 
d’estudis superiors de disseny gràfic a les comar-
ques de Tarragona
Tram. 250-01872/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
llibre d’estil per als mitjans de comunicació sobre els 
trastorns mentals
Tram. 250-01873/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la creació de 
la figura de l’oncòleg tutor
Tram. 250-01874/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la seguretat vial a la cruïlla de la carretera C-563 
a Josa de Cadí
Tram. 250-01875/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un carril bici a la carretera BP-1432 entre la Garriga 
i l’Ametlla del Vallès
Tram. 250-01876/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la seguretat a l’entorn de l’estació de 
tren de Cardedeu (Vallès Oriental)
Tram. 250-01877/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
i la museïtzació de la Torre del Moro, a Llinars del 
Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01878/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de les escoles velles del CEIP La Mun-
tanya, d’Aiguafreda (Vallès Oriental)
Tram. 250-01879/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament de l’IES Marta Mata, a 
Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01880/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre el condicio-
nament i el millorament de la carretera N-260 entre 
Olot i Ripoll
Tram. 250-01881/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la necessitat 
de posar en funcionament un nou servei de trens 
semidirectes entre Barcelona i Puigcerdà
Tram. 250-01882/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre les compen-
sacions als usuaris de Renfe de les comarques gi-
ronines en cas de retards i sobre la defensa de les 
peticions que la plataforma d’usuaris fa a Renfe
Tram. 250-01883/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les obres de millorament del camí que uneix el 
Poal amb la carretera LP-3322 i sobre la inclusió 
d’aquesta via a la xarxa de carreteres de la Gene-
ralitat
Tram. 250-01884/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre l’habilitació 
d’una taquilla de venda de bitllets de tren de darrera 
hora
Tram. 250-01885/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos del contracte programa d’acció social 
de l’Ajuntament d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-01886/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la delimitació 
de les zones vulnerables de contaminació per nitrats 
del Vallès Oriental
Tram. 250-01887/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels permisos de caça del Pallars Sobirà i sobre la 
compensació econòmica als ramaders afectats per 
la presència de daines
Tram. 250-01888/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la creació 
d’ajuts autonòmics i estatals per renovar el parc de 
motocicletes i ciclomotors i dinamitzar l’activitat del 
sector
Tram. 250-01889/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la restauració 
de les pantalles protectores de la carretera C-60 a 
l’entrada de Mataró
Tram. 250-01890/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
la construcció d’una estació de tren a Montornès del 
Vallès (Vallès Occidental) en el Pla d’infraestructures 
ferroviàries de rodalia de Barcelona per al període 
2008-2015
Tram. 250-01891/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal de l’Alt Camp per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01892/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01893/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària i l’elaboració d’un 
informe relatiu a les necessitats en ensenyaments 
superiors a Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01894/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de xoc per a solucionar el col·lapse dels 
jutjats
Tram. 250-01895/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’increment 
del servei i la modificació de l’horari de l’aeri que 
connecta Esparreguera i Olesa de Montserrat
Tram. 250-01896/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal de la Garrotxa per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01897/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67
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Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal de la Garrotxa per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01898/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Ripollès per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01899/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Ripollès per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01900/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici
Tram. 250-01901/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre les agressions 
als professionals de la salut
Tram. 250-01902/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

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

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

Proposta de resolució sobre el transport 
públic al Berguedà
Tram. 250-01905/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre un nou sistema 
d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges
Tram. 250-01906/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la substitució 
de les tanques de seguretat de les carreteres
Tram. 250-01907/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
i la presentació al Parlament d’un pla integral de 
seguretat per a motoristes i ciclistes
Tram. 250-01908/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la supressió 
de l’increment de l’impost de matriculació de moto-
cicletes i ciclomotors
Tram. 250-01909/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la promoció 
i la incentivació del sector de la motocicleta i el ci-
clomotor
Tram. 250-01910/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una línia d’ajuts per als ramaders que han tingut 
pèrdues de bestiar oví i cabrum per causes que no 
es coneixen
Tram. 250-01911/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les subvencions atorgades a les agrupacions de 
defensa forestal
Tram. 250-01912/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema d’indemnitzacions per als ramaders 
que es vegin afectats per la desaparició del sistema 
de quotes lleteres el 2015
Tram. 250-01913/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre l’habilitació de 
la figura del controlador lleter
Tram. 250-01914/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre l’articulació 
d’un mecanisme d’avals per a garantir els préstecs 
dels ajuts per a inversions en regs d’alta eficiència, 
millora dels processos de transformació i comercia-
lització de productes agraris i implantació de xarxes 
antipedra
Tram. 250-01915/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre la dotació del 
sector agrícola amb alternatives de caràcter biològic 
i tecnològic per a compensar la reducció de matèries 
actives autoritzades per al tractament de plagues i 
malalties dels conreus
Tram. 250-01916/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre l’acolliment 
dels pagesos afectats per la plaga de la «Tuta abso-
luta» a les mesures de l’Ordre AAR/415/2008
Tram. 250-01917/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
partit judicial amb seu a Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental) i la dotació d’aquest amb dos jutjats de 
primera instància i instrucció
Tram. 250-01918/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
l’estació de Montornès Nord, a Montornès del Vallès 
(Vallès Oriental), en el Pla d’infraestructures ferrovi-
àries de rodalia de Barcelona 2008-2015
Tram. 250-01919/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre la previsió que 
el tram entre Mollet del Vallès i Badalona de la car-
retera B-500 sigui lliure de peatge
Tram. 250-01920/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre la revisió i la 
rectificació del projecte de traçat de la plataforma 
del tren d’alta velocitat al llarg del marge del Be-
sòs a Mollet del Vallès, Martorelles i Sant Fost de 
Campsentelles
Tram. 250-01921/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei de ginecologia al centre d’atenció primària 
de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
Tram. 250-01922/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre la redacció 
del projecte, l’execució de les obres i la posada en 
funcionament del CEIP Calderí, a Caldes de Montbui 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-01923/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de sistemes d’informació als usuaris del tren d’alta 
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velocitat de les comarques i zones turístiques per 
on passen
Tram. 250-01924/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre els estudis 
superiors de disseny d’interiors i disseny gràfic a 
Tarragona
Tram. 250-01925/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre l’arranjament i 
el condicionament de la rotonda de la intersecció de 
les carreteres N-II i GI-600, a Tordera
Tram. 250-01926/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre la publicació 
de la convocatòria d’ajuts del Pla de desenvolupa-
ment turístic
Tram. 250-01927/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels mecanismes d’aplicació del Pla d’iniciatives de 
dinamització comarcal
Tram. 250-01928/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre el retorn dels 
documents municipals dipositats a l’Arxiu de la Guer-
ra Civil Espanyola de Salamanca
Tram. 250-01929/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
de projectes per a la integració i el soterrament de 
la línia ferroviària entre Lleida i La Pobla de Segur a 
Balaguer (Noguera)
Tram. 250-01930/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre la depuració 
de responsabilitats per la limitació de la llibertat d’ex-
pressió a l’Asociación por la Tolerancia
Tram. 250-01931/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’accés a internet a la Llagosta (Vallès Oriental)
Tram. 250-01938/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la implantació 
d’un servei de pediatria a Sort (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01939/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels sistemes de pagament telemàtic a l’autopista de 
l’eix del Llobregat
Tram. 250-01941/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre les infraestruc-
tures viàries, ferroviàries i de comunicacions a l’Alt 
Penedès i el Baix Penedès
Tram. 250-01943/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre les transfe-
rències econòmiques de l’Estat per a polítiques 
socials
Tram. 250-01948/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre la regulació de 
la pràctica del surf d’estel
Tram. 250-01949/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
romànic català en la Llista del patrimoni europeu
Tram. 250-01950/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre el servei de 
trens Avant
Tram. 250-01952/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre la convenièn-
cia de no establir un doble sistema de pagament del 
peatge dels túnels de Vallvidrera
Tram. 250-02005/08
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
dels camins rurals del parc natural del Delta de 
l’Ebre
Tram. 250-02006/08
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Berguedà per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02007/08
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Berguedà per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02008/08
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal d’Osona per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02009/08
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal d’Osona per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02010/08
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Maresme per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02011/08
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Maresme per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02012/08
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Garraf per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02013/08
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Garraf per a atendre el pagament dels 

ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02014/08
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per a atendre el pa-
gament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-02015/08
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per a atendre el pa-
gament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-02016/08
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès per a atendre el paga-
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-02017/08
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Anoia per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02018/08
Presentació p. 86

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Bages per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02019/08
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Bages per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02020/08
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà per a atendre el paga-
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-02021/08
Presentació p. 88

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà per a atendre el paga-
ment dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-02022/08
Presentació p. 88

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Selva per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02023/08
Presentació p. 89

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
grup de treball sobre la síndrome de la sensibilitat 
química múltiple
Tram. 250-02024/08
Presentació p. 89

Proposta de resolució sobre la implantació 
d’una xarxa d’estacions automàtiques de control de 
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la qualitat de les aigües residuals a la sortida de les 
depuradores
Tram. 250-02025/08
Presentació p. 90

Proposta de resolució sobre les concessi-
ons a les confraries de pescadors per a la descàr-
rega de combustible per mitjà de cisternes i l’esta-
bliment de benzineres als ports
Tram. 250-02027/08
Presentació p. 91

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels terminis de construcció de les rotondes pre-
vistes al tram entre Lleida i Alfarràs de la carretera 
N-230
Tram. 250-02028/08
Presentació p. 91

Proposta de resolució sobre la participació 
del Govern de la Generalitat en la comissió de segui-
ment i control de la central tèrmica de Mequinensa
Tram. 250-02029/08
Presentació p. 92

Proposta de resolució sobre l’enderroca-
ment del viaducte de Girona
Tram. 250-02030/08
Presentació p. 92

Proposta de resolució sobre l’adquisició i la 
reconversió en habitatges amb protecció oficial dels 
habitatges buits o en construcció de Ripoll
Tram. 250-02031/08
Presentació p. 93

Proposta de resolució sobre l’inici de con-
tactes amb l’Ajuntament de Ripoll per a analitzar la 
disponibilitat de parcel·les als carrers de Trinitat i 
del Prat, de Ripoll, per a construir-hi habitatge amb 
protecció oficial
Tram. 250-02032/08
Presentació p. 93

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’habitatge amb protecció oficial a les parcel·les de 
l’Institut Català del Sòl a Ripoll
Tram. 250-02033/08
Presentació p. 94

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la via verda del Vallès
Tram. 250-02034/08
Presentació p. 94

Proposta de resolució sobre la negociació 
conjunta de les transferències dels serveis i les in-
fraestructures ferroviàries de rodalia i mitja distància 
a la Generalitat
Tram. 250-02035/08
Presentació p. 95

Proposta de resolució sobre la no-aplicació 
d’increments de la tarifa dels túnels de Vallvidrera 
en funció del sentit del recorregut o de l’ocupació 
del vehicle
Tram. 250-02036/08
Presentació p. 96

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
servei de cotxe multiusuari
Tram. 250-02037/08
Presentació p. 97

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

Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 22/2008, relatiu a Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA, corresponent al 2006
Tram. 256-00042/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 98

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

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 91.2 de la Llei 37/1992, de l’impost 
sobre el valor afegit
Tram. 270-00009/08
Esmenes a la totalitat p. 99

3.30.	 Altres	tramitacions

3.30.06.	 Procediments	relatius	a	les	corporacions	
locals	i	a	altres	informes	o	memòries	de	
la	Sindicatura	de	Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 2/2009, referent a l’Agregat de les universitats 
públiques de Catalunya, corresponent als exercicis 
2006 i 2007
Tram. 258-00023/08
Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes p. 100
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 100

4.	 INFORMACIÓ

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

Delegació de funcions del president del 
Parlament
Tram. 246-00040/08
Resolució p. 100

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
115/VIII, sobre la línia de tren Lleida - Manresa - 
Barcelona
Tram. 290-00087/08
Sol·licitud de criteri de la Comissió p. 100

Control del compliment de la Resolució 
345/VIII, sobre un nou servei de punt de trobada 
al Baix Camp
Tram. 290-00300/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 101

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 40/VIII, 
sobre la crisi econòmica
Tram. 390-00040/08
Sol·licitud de pròrroga p. 101
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 101

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost amb el 
conseller d’Economia i Finances sobre les polítiques 
del Departament d’Economia i Finances davant la 
revisió del pacte de govern d’entesa
Tram. 354-00252/08
Sol·licitud i tramitació p. 101

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Educació i Universitats amb el conseller 
d’Educació sobre les polítiques del Departament 
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d’Educació davant la revisió del pacte de govern 
d’entesa
Tram. 354-00253/08
Sol·licitud i tramitació p. 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb 
el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 
sobre les polítiques del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa davant la revisió del pacte 
de govern d’entesa
Tram. 354-00255/08
Sol·licitud i tramitació p. 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació sobre les polítiques del Departament d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació davant 
la revisió del pacte de govern d’entesa
Tram. 354-00256/08
Sol·licitud i tramitació p. 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
la consellera de Justícia sobre les polítiques del 
Departament de Justícia davant la revisió del pacte 
de govern d’entesa
Tram. 354-00257/08
Sol·licitud i tramitació p. 102

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller 
de Medi Ambient i Habitatge sobre les polítiques del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge davant la 
revisió del pacte de govern d’entesa
Tram. 354-00258/08
Sol·licitud i tramitació p. 103

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb 
la consellera de Treball sobre les polítiques del De-
partament de Treball davant la revisió del pacte de 
govern d’entesa
Tram. 354-00261/08
Sol·licitud i tramitació p. 103

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb el 
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa sobre 
el viatge a Alemanya amb relació al futur de SEAT
Tram. 354-00262/08
Sol·licitud i tramitació p. 103

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’EOLICCAT, Associació Eòlica de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de prevenció i 
control ambiental de les activitats
Tram. 352-01381/08
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença del president 
del Consell General de Cambres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control am-
biental de les activitats
Tram. 352-01382/08
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença del president 
de la Confederació Empresarial Comarcal de Ter-
rassa amb relació al Projecte de llei de prevenció i 
control ambiental de les activitats
Tram. 352-01383/08
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Club EMAS, associació d’organitzaci-
ons registrades EMAS a Catalunya, amb relació al 

Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats
Tram. 352-01384/08
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Empresarial Catalana del 
Sector Químic amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01385/08
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats
Tram. 352-01386/08
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Àrids de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats
Tram. 352-01387/08
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de PIMEC amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01388/08
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Enginyeries i 
Consultories Mediambientals amb relació al Pro-
jecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats
Tram. 352-01389/08
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Entitats Ambientals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de preven-
ció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01390/08
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats
Tram. 352-01391/08
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control am-
biental de les activitats
Tram. 352-01392/08
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença del president 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Indus-
trials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01393/08
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Tele-
comunicacions de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats
Tram. 352-01394/08
Sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats
Tram. 352-01395/08
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació 
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al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats
Tram. 352-01396/08
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Ecologistes en Acció amb relació al Pro-
jecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats
Tram. 352-01397/08
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Tallers de Re-
paració d’Automòbils amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01398/08
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives Agràries 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01399/08
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria 
de Tarragona amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01400/08
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les acti-
vitats
Tram. 352-01401/08
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Empresarial d’Hostaleria i 
Restauració de la Província de Tarragona amb rela-
ció al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats
Tram. 352-01402/08
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Empresaris de Cinema de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de prevenció 
i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01403/08
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Gremi d’Hostaleria i Turisme del 
Barcelonès Nord i del Maresme Sud amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats
Tram. 352-01404/08
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria 
i Restauració amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01405/08
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Hotelera Salou, Cambrils, 
La Pineda amb relació al Projecte de llei de preven-
ció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01406/08
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Hostaleria de Lleida amb relació al Pro-
jecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats
Tram. 352-01407/08
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Hostaleria de Sitges amb rela-
ció al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats
Tram. 352-01408/08
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Clúster Català de Recuperació i Reci-
clatge amb relació al Projecte de llei de prevenció i 
control ambiental de les activitats
Tram. 352-01409/08
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Tallers de Re-
paració d’Automòbils amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01410/08
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01411/08
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de prevenció 
i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01412/08
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de PIMEC amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01413/08
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Enginyeries i 
Consultories Mediambientals amb relació al Pro-
jecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats
Tram. 352-01414/08
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Jaume 
Puig, gerent del Gremi d’Àrids de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control am-
biental de les activitats
Tram. 352-01415/08
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’Antoni Choy, 
expert i membre de l’equip redactor de l’Avantpro-
jecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats, amb relació al Projecte de llei de prevenció 
i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01416/08
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Joan Per-
digó, expert i membre de l’equip redactor de l’Avant-
projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats, amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01417/08
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Vicenç Mo-
reno, president de la Comissió de Medi Ambient de 
PIMEC, amb relació al Projecte de llei de prevenció 
i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01418/08
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Matas, secretari general de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte 
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de llei de prevenció i control ambiental de les ac-
tivitats
Tram. 352-01419/08
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’Adolf More-
no, secretari general de la Federació de Municipis 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01420/08
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Joan Ra-
mon Bover, president de l’ADEAC - Associació 
d’Entitats Ambientals de Control, amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats
Tram. 352-01421/08
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Lluís Mont, 
responsable de medi ambient d’Unió de Pagesos, 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats
Tram. 352-01422/08
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’Alba Ca-
bañas, directora del Departament de Medi Ambient 
de Foment, amb relació al Projecte de llei de preven-
ció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01423/08
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’Antoni Zabal-
za, membre del Comitè Executiu de Foment, amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control am-
biental de les activitats
Tram. 352-01424/08
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Josep Pere 
Colat, president de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01425/08
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Joan Ribó, 
degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de preven-
ció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01426/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Joan Vallvé, 
degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de prevenció i 
control ambiental de les activitats
Tram. 352-01427/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Asociación Española de Operadores 
de Telecomunicaciones (REDTEL), amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats
Tram. 352-01428/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Ambientòlegs amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats
Tram. 352-01429/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats amb relació al Pro-
jecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats
Tram. 352-01430/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats
Tram. 352-01446/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de represen-
tants de PIMEC amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01447/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques amb relació al Projecte de llei de prevenció i 
control ambiental de les activitats
Tram. 352-01448/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats
Tram. 352-01449/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Enginyers Industrials amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats
Tram. 352-01450/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Agrupació Catalana d’Enginyeries i Consul-
tories Mediambientals amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01451/08
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les ac-
tivitats
Tram. 352-01452/08
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de represen-
tants de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats
Tram. 352-01453/08
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Agrària de Joves Agricultors 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats
Tram. 352-01454/08
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió de Ramaders i Pagesos de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i 
control ambiental de les activitats
Tram. 352-01455/08
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Restauració de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats
Tram. 352-01456/08
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Eòlica de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats
Tram. 352-01457/08
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Entitats Ambientals de Con-
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trol amb relació al Projecte de llei de prevenció i 
control ambiental de les activitats
Tram. 352-01458/08
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de represen-
tants de Comissions Obreres amb relació al Pro-
jecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats
Tram. 352-01459/08
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats
Tram. 352-01460/08
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control am-
biental de les activitats
Tram. 352-01461/08
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Federació Catalana d’Associacions 
d’Activitats Recreatives Musicals amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats
Tram. 352-01462/08
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de represen-
tants del Gremi d’Àrids de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats
Tram. 352-01463/08
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats
Tram. 352-01464/08
Sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant 
la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè 
expliqui l’informe del Consell sobre la violència de 
gènere i els mitjans de comunicació
Tram. 356-00387/08
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de Pedro L. 
Alonso, professor i director del Centre de Recerca en 
Salut Internacional de Barcelona, davant la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat perquè exposi els reptes 
de la ciència i la cooperació al desenvolupament per 
a afrontar la malària
Tram. 356-00444/08
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del grup empresarial cooperatiu Clade 
davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i 
Turisme perquè presenti les activitats del grup
Tram. 356-00446/08
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la 
Comissió de Política Cultural perquè presenti l’infor-
me sobre els avisos relatius al temporal del 23 i el 
24 de gener de 2009 en els mitjans de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audivisuals
Tram. 356-00448/08
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Mitjans de Comunicació davant la Comissió de 
Política Cultural perquè informi sobre el procés de 
transició cap a la televisió digital terrestre i sobre 

l’actuació del Govern amb relació a les emissores 
de ràdio il·legals
Tram. 356-00449/08
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Dolors 
Oller, presidenta de Pen Català, perquè informi sobre 
les funcions i els projectes actuals de l’associació
Tram. 356-00450/08
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Kai Frit-
jof Brand-Jacobsen, portaveu de la Xarxa Europea 
de Serveis Civils de Pau, i Mel Duncan, director 
executiu de Forces de Pau No Violentes, davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informin 
sobre els serveis civils de pau i l’adaptació del marc 
competencial català
Tram. 356-00452/08
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Ricard Pla-
nas Camps, director de la revista «Bonart» i de Sies.
TV, davant la Comissió de Política Cultural perquè 
expliqui aquests dos projectes culturals
Tram. 356-00457/08
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Vicenç Al-
taió i Morral, director d’Arts Santa Mònica, davant la 
Comissió de Política Cultural perquè expliqui el nou 
projecte i la programació d’Arts Santa Mònica
Tram. 356-00458/08
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Teresa 
Ocaña i Gomà, directora del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, davant la Comissió de Política Cultural 
perquè expliqui els projectes i les programacions 
d’aquest museu
Tram. 356-00459/08
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Rafel Jorba 
i Castellví, conseller i coordinador de la Comissió de 
Continguts del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, davant la Comissió sobre els Drets de les Dones 
perquè informi sobre la presència de les dones als 
mitjans de comunicació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Tram. 356-00460/08
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Campanya pel Dret de l’Avortament da-
vant la Comissió sobre els Drets de les Dones per-
què exposin la campanya que estan duent a terme
Tram. 356-00461/08
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de Fatou Sec-
ka, presidenta de l’Associació Equis-MGF, davant la 
Comissió sobre els Drets de les Dones perquè expo-
si la seva experiència amb associacions de dones 
immigrades i les seves consideracions i propostes 
amb relació als reptes d’aquests col·lectius per a 
millorar la igualtat
Tram. 356-00462/08
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de la secre-
tària general de l’Esport davant la Comissió de Po-
lítica Cultural perquè informi sobre les actuacions 
d’aquesta secretaria
Tram. 356-00463/08
Sol·licitud p. 118
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de Pere Vi-
cens, president de la Comissió de Cultura de la 
Cambra de Barcelona i del comitè organitzador del 
Congrés Internacional d’Economia i Cultura, davant 
la Comissió de Política Cultural perquè expliqui els 
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objectius i la trajectòria de la Comissió de Cultura de 
la Cambra de Barcelona
Tram. 356-00464/08
Sol·licitud p. 118
Acord sobre la sol·licitud p. 119

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

Compareixença d’una representació de 
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’aeroports i 
heliports
Tram. 353-00549/08
Substanciació p. 119

Compareixença d’una representació de 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per-
què informi sobre l’evolució de la crisi del sector 
ramader
Tram. 357-00252/08
Substanciació p. 119

Compareixença de representants de Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè 
expliquin l’evolució de la crisi del sector ramader
Tram. 357-00269/08
Substanciació p. 119

Compareixença de Josep Enric Martí i Ar-
bos, vicepresident de la Federació de Diables i Di-
monis de Catalunya, davant la Comissió de Política 
Cultural perquè exposi les seves inquietuds amb 
relació a la nova Directiva 2007/23/CE
Tram. 357-00278/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de Josep Ramoneda, 
director del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, davant la Comissió de Política Cultural 
perquè informi sobre l’activitat de l’entitat
Tram. 357-00279/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de Kai Fritjof Brand-Jac-
obsen, portaveu de la Xarxa Europea de Serveis 
Civils de Pau, i Anwarul Chowdhury, exsotssecretari 
general de les Nacions Unides, davant la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat perquè informin sobre 
els serveis civils de pau i l’adaptació del marc com-
petencial català
Tram. 357-00288/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120
Substanciació p. 120

Compareixença de Pedro L. Alonso, pro-
fessor i director del Centre de Recerca en Salut 
Internacional de Barcelona, davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè exposi els reptes de 
la ciència i la cooperació al desenvolupament per a 
afrontar la malària
Tram. 357-00289/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de representants del Col-
legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 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. 357-00290/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de Ramon Folch, director 
general d’Estudi Ramon Folch, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè exposi 
les seves consideracions amb relació a la construc-
ció de la línia elèctrica de molt alta tensió
Tram. 357-00291/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença del president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya i de Rafel Jorba i 
Castellví, conseller i coordinador de la Comissió de 
Continguts del Consell, davant la Comissió sobre els 
Drets de les Dones per a, respectivament, explicar 
l’informe del Consell sobre la violència de gènere i 
els mitjans de comunicació i informar sobre la pre-
sència de les dones als mitjans de comunicació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 357-00292/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de representants de la 
Campanya pel Dret de l’Avortament davant la Co-
missió sobre els Drets de les Dones perquè exposin 
la campanya que estan duent a terme
Tram. 357-00293/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121
Substanciació p. 121

Compareixença de Fatou Secka, presiden-
ta de l’Associació Equis-MGF, davant la Comissió 
sobre els Drets de les Dones perquè exposi la seva 
experiència amb associacions de dones immigrades 
i les seves consideracions i propostes amb rela-
ció als reptes d’aquests col·lectius per a millorar la 
igualtat
Tram. 357-00294/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació del 
grup empresarial cooperatiu Clade davant la Comis-
sió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme perquè 
presenti les activitats del grup
Tram. 357-00295/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121
Substanciació p. 121

Compareixença del president, la directo-
ra general i els vocals de l’Autoritat Catalana de 
la Competència davant la Comissió d’Economia i 
Finances per a exposar les línies d’actuació d’aquest 
organisme
Tram. 359-00011/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió per a la presentació 
de l’informe p. 121

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

4.70.10.	 Altres	comunicacions

Certificat de l’acord pel qual el Govern no 
dóna la conformitat a la tramitació d’una proposició 
de llei
Reg. 54744 p. 122

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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Catalunya, és a dir, sense al·ludir de manera expres-
sa a la competència legislativa per a fixar-ne un règim 
específic. Per això, la Llei 4/2005, del 8 d’abril, dels 
recursos contra les qualificacions dels registradors de 
la propietat de Catalunya, es va haver de fonamentar en 
la competència general en matèria de dret civil i en la 
relativa a les especialitats processals.

La Llei 4/2005 va significar un important pas endavant 
en l’assoliment de l’objectiu de la salvaguarda del dret 
català i en va esbossar mínimament el règim dels recur-
sos. La pressa, però, amb què se’n va haver d’abordar 
la tramitació, atès que calia omplir el buit que havia 
generat el fet que la presidència del Tribunal Superior 
de Justícia es declarés incompetent per a conèixer del 
recurs governatiu, va portar a una regulació de mínims 
que es limitava a fixar els criteris que determinen les 
competències material i funcional i, pel que fa a la res-
ta, optava, genèricament, per remetre’s a la legislació 
hipotecària.

L’experiència derivada de l’aplicació pràctica de la Llei 
4/2005, en els més de tres anys de vigència, ha palesat 
algunes insuficiències i alguns defectes que la present 
llei pretén esmenar. En aquest sentit, la present llei 
introdueix més precisió en les regles d’atribució de la 
competència a la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, que s’adapten millor al nou marc estatutari. 
Així, l’atribució a l’esmentada direcció general del co-
neixement dels recursos contra la qualificació del títols 
o les clàusules concretes en matèria de dret català deixa 
de tenir com a únic punt de referència que els recur-
sos es fonamentin en una infracció de les normes del 
dret català i explicita que inclou també aquells altres 
recursos en què és la qualificació impugnada la que 
s’hi fonamenta.

Així mateix, el fet que, just mig any després de l’entrada 
en vigor de la llei catalana, el legislador estatal, per 
mitjà de la Llei 24/2005, del 18 de novembre, de refor-
mes per a l’impuls a la productivitat, modifiqués, entre 
d’altres, els articles 66, paràgrafs primer i tercer; 324, 
paràgraf primer; 327, paràgrafs primer, cinquè i desè; i 
328, paràgrafs primer, segon i quart, de la Llei hipote-
cària, relatius al recurs governatiu, va plantejar dubtes 
als operadors jurídics sobre si la modificació afectava la 
regulació catalana que s’acabava d’aprovar o, en altres 
paraules, sobre si la remissió que aquesta feia a la Llei 
hipotecària tenia caràcter estàtic o dinàmic. Els dubtes 
van haver d’ésser inicialment resolts, en via de recurs, 
per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, 
que va entendre que la remissió era de caràcter dinàmic, 
criteri que la present llei també considera adequat. Hom 
entén que el manteniment d’una tramitació dels recursos 
contra la qualificació dels registradors tan homogènia 
com sigui possible, és a dir, amb independència de quin 
sigui l’òrgan que en té la competència funcional, facilita 
l’actuació dels operadors jurídics i, sobretot, garanteix la 
seguretat jurídica preventiva amb relació als drets i les 
titularitats objecte de la inscripció en el registre. Aques-
ta és la raó per la qual la present llei manté la tècnica de 
la remissió genèrica, oberta i de caràcter dinàmic a la 
legislació hipotecària i a les altres normes reguladores 
del recurs sobre la qualificació dels títols o les clàusu-
les concretes en matèria de dret català, sens perjudici, 

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

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

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 54, 15.04.2009, DSPC-P 80

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 
d’abril de 2009, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent al Pro-
jecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa 
dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret 
català que s’hagin d’inscriure en un registre de la pro-
pietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya (tram. 
200-00036/08) i les esmenes reservades pels grups 
parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

llei dels recursos contra la qualificació negativa 
dels títols o les clàusules concretes en matèria de 
dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la 
ProPietat, mercantil o de béns mobles de catalunya

Preàmbul

L’article 147.2 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria de rè-
gim dels recursos sobre la qualificació dels títols o les 
clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de 
béns mobles de Catalunya, la qual cosa, d’acord amb 
l’article 110 del mateix Estatut, implica que en aquest 
àmbit concret la Generalitat exerceix la potestat legis-
lativa, la reglamentària i la funció executiva. L’objec-
tiu principal d’aquesta assumpció competencial és la 
preservació i la protecció del dret català, objectiu que 
també era present en el derogat article 20.1.e de l’Estatut 
del 1979, tot i que per la via d’atribuir el coneixement 
d’aquests recursos als òrgans jurisdiccionals situats a 
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rint que, perquè els registradors les compleixin, cal que 
els interessats aportin al registre els documents de què 
es tracti. Amb relació a la legitimació de notaris i re-
gistradors per a recórrer contra les resolucions d’aquest 
òrgan directiu, aquesta llei també aclareix que només 
ho poden fer en els mateixos termes que estableix la Llei 
hipotecària. Això és així perquè es parteix de la base 
que l’esmentada direcció general s’assimila plenament 
a la Direcció General dels Registres i del Notariat, i 
que els criteris de legitimació no es veuen alterats per 
la manca de dependència jeràrquica.

Finalment, s’ha considerat convenient establir una do-
ble via de consultes a la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques. La primera es refereix a les con-
sultes relacionades amb la interpretació d’aquesta llei 
procedimental, les quals competeixen només als regis-
tradors, com a funcionaris encarregats de la tramitació 
de l’expedient; la segona possibilita que el Col·legi de 
Notaris de Catalunya i el Deganat Autonòmic del Col-
legi de Registradors de la Propietat i Mercantils puguin 
adreçar consultes, relatives al dret català substantiu, a 
la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques i que 
aquesta les hagi de respondre, en aquest cas amb caràc-
ter vinculant per a tots els notaris i registradors.

article 1. objecte

Aquesta llei regula el règim dels recursos contra la qua-
lificació negativa dels títols o de llurs clàusules concre-
tes que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, 
mercantil o de béns mobles de Catalunya, sempre que 
les qualificacions impugnades o els recursos es fona-
mentin, de manera exclusiva o juntament amb altres 
motius, en normes del dret català o en llur infracció.

article 2. recurs governatiu

1. Els recursos contra les qualificacions negatives dels 
registradors a què fa referència l’article 1 s’han d’inter-
posar davant la Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques, en la forma i segons els tràmits que estableixen 
aquesta llei, la Llei hipotecària i les normes reguladores 
del Registre Mercantil i del Registre de Béns Mobles.

2. La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques 
és assessorada per una comissió formada, com a mínim, 
per un notari o notària, un registrador o registradora 
de la propietat, un catedràtic o catedràtica d’universitat 
i un lletrat o lletrada de reconegut prestigi, nomenats 
pel conseller o consellera de Justícia a proposta de 
l’Observatori de Dret Privat de Catalunya. L’ampliació 
del nombre d’integrants d’aquesta comissió s’ha de fer 
sempre amb persones de les dites qualificacions pro-
fessionals.

article 3. Procediment

1. La legitimació per a interposar els recursos que esta-
bleix aquesta llei, la forma d’intervenció, el contingut, 
els terminis de presentació i la tramitació són els que 
fixa la Llei hipotecària, les referències de la qual a la 
Direcció General dels Registres i del Notariat s’entén 
que es fan a la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques.

naturalment, de la fixació d’unes especificitats pròpies 
i fent-ne les adaptacions pertinents.

Una d’aquestes especificitats, la més destacable, és que 
el recurs governatiu es configura com a necessàriament 
previ a la via judicial. El fet que tots els recursos hagin 
d’ésser resolts, en primer lloc, per la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques ha de permetre assolir, en 
aquesta instància administrativa, una doctrina uniforme 
sobre les qualificacions dels registradors relatives al dret 
català. Aquesta uniformitat és especialment convenient 
en uns moments en què el desenvolupament legislatiu 
del dret català és ingent. És per això que hom continua 
considerant especialment convenient, com feia constar 
el preàmbul de la Llei 4/2005, que la impugnació ju-
dicial estigui centralitzada en un únic òrgan judicial, 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i no pas 
dispersa en els diferents jutjats de primera instància. 
Ara bé, perquè això arribi a ésser efectiu cal que ho 
estableixi una llei orgànica.

Aquesta llei fixa també el procediment que s’ha de se-
guir a l’hora de decidir elevar el recurs a la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques, procediment 
que s’assenta sobre la base que les indicacions que fa-
cin els recurrents sobre la competència per a resoldre 
no vinculen els registradors. Tot això, en el marc del 
principi de cooperació entre administracions com a 
essència del model d’organització territorial de l’estat 
autonòmic, principi que es tradueix en el deure recíproc 
de suport i lleialtat institucionals. Igualment, en cas que 
hi hagi diversos recurrents i un fonamenti el recurs en 
una norma del dret català i un altre no, aquesta llei opta 
pel principi d’unitat del recurs i n’atribueix el coneixe-
ment a la mateixa Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques. Pel que fa a la formació de l’expedient, es re-
força també la utilitat de l’informe dels registradors, tot 
precisant que pot anar més enllà de la simple ordenació 
dels actes del procediment administratiu i, per tant, que 
pot aclarir succintament les qüestions que calgui, sense 
introduir, però, nous arguments ni causar indefensió al 
recurrent.

D’altra banda, s’estableix que els registradors han de 
donar trasllat del recurs, segons que correspongui, als 
notaris, a l’autoritat judicial o als funcionaris que hagin 
expedit el títol, si no són els recurrents, i també als ti-
tulars dels drets reals presentats, inscrits, anotats o que 
constin per nota al marge en el registre i puguin resultar 
perjudicats per la resolució, sense que es pugui estendre 
a altres persones. Igualment, si la qualificació negativa 
es fonamenta en la manca del consentiment d’una per-
sona o en la manca d’una llicència o d’una autorització 
administrativa, la interposició del recurs també s’ha de 
notificar a aquella persona i, si escau, a l’autoritat o l’or-
ganisme competents. Cal tenir en compte, en qualsevol 
cas, que en aquest procediment administratiu només es 
decideix sobre la procedència de la pràctica d’un assen-
tament i, per tant, que els tercers mantenen intacta la 
possibilitat d’exercir les accions que estimin pertinents 
per a la defensa de llurs drets.

Aquesta llei esvaeix els dubtes que s’havien suscitat so-
bre l’execució de les resolucions estimatòries de la Di-
recció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, tot acla-



Núm. 453 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 27 de abril de 2009

17

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01.01.

article 4. imPugnació de les resolucions de la direc-
ció general de dret i d’entitats jurídiques

1. Les resolucions expresses o presumptes de la Direc-
ció General de Dret i d’Entitats Jurídiques en matèria de 
recursos contra la qualificació negativa dels registradors 
es poden impugnar davant els òrgans jurisdiccionals 
competents. La demanda d’impugnació s’ha d’anunciar 
prèviament a la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, la qual n’ha de donar trasllat al registre com-
petent.

2. La legitimació, les exclusions i les restriccions per 
a impugnar les resolucions de la Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques, el termini per a interposar 
la demanda i la forma de comparèixer els interessats en 
les actuacions judicials es regeixen pel que estableix la 
Llei hipotecària.

article 5. Publicitat

1. Les resolucions de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques s’han de publicar en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

2. Les sentències dictades en els procediments judicials 
que anul·len les resolucions impugnades s’han de publi-
car, un cop esdevenen fermes, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

3. La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques 
ha de donar la màxima difusió a les resolucions i les 
sentències pels mitjans que consideri més adequats.

article 6. executivitat de les resolucions

1. Si la resolució de la Direcció General de Dret i d’En-
titats Jurídiques és estimatòria, els registradors han de 
practicar els assentaments en els termes que resultin de 
la mateixa resolució, encara que aquesta no ho ordeni 
de manera expressa, però cal que els interessats aportin 
al registre el document de què es tracti.

2. Si la resolució de la Direcció General de Dret i d’En-
titats Jurídiques no és ferma, els registradors han de 
practicar l’anotació preventiva d’acord amb la Llei hi-
potecària.

3. Si, una vegada transcorreguts dos mesos des de la 
pràctica de l’anotació preventiva, no consta en el regis-
tre que s’hagi impugnat judicialment la resolució, els 
registradors converteixen d’ofici aquesta anotació en el 
corresponent assentament definitiu.

article 7. consultes

1. El Col·legi de Notaris de Catalunya i el Deganat Au-
tonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat i 
Mercantils poden elevar consultes a la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques respecte a actes o negocis 
relatius al dret català que siguin susceptibles d’inscrip-
ció en els registres situats a Catalunya.

2. Les respostes a les consultes fetes d’acord amb el que 
estableix l’apartat 1 són vinculants per a tots els notaris 
i registradors de la propietat i mercantils, els quals han 
d’ajustar la interpretació i l’aplicació que facin del dret 
català al contingut de les dites respostes. La Direcció 

2. El recurs interposat davant la Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques s’ha de presentar al regis-
tre competent per a practicar la inscripció del títol o 
de la clàusula qualificats, en qualsevol dels registres i 
oficines que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, o en 
qualsevol altre registre de la propietat, per tal que es 
trameti al registre que va qualificar. S’hi aplica el que 
la Llei hipotecària estableix en matèria de pròrroga de 
l’assentament de presentació.

3. Si la persona que presenta el recurs al registre l’in-
terposa davant la Direcció General dels Registres i del 
Notariat, i el registrador o registradora, mantenint la 
qualificació, entén que, en aplicació de l’article 1, és 
competent la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, ha de formar expedient en els termes esta-
blerts legalment i l’ha d’elevar a aquesta darrera amb 
l’advertiment exprés d’aquell fet. La Direcció Gene-
ral de Dret i d’Entitats Jurídiques ho ha de comunicar 
sense retard al Ministeri de Justícia perquè en prengui 
coneixement.

4. Si diversos interessats opten per interposar cadascun 
un recurs governatiu i almenys un es basa en normes 
del dret català o en llur infracció, la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques ha de substanciar tots 
el recursos, inclosos els que no al·leguin la infracció 
d’una norma del dret català, en una sola peça i els ha 
de resoldre acumuladament.

5. El registrador o registradora ha de donar trasllat del 
recurs, segons que correspongui, al notari o notària, 
a l’autoritat judicial o al funcionari o funcionària que 
hagi expedit el títol, si no són els recurrents, i també als 
titulars dels drets reals presentats, inscrits, anotats o que 
constin per nota al marge en el registre i puguin resultar 
perjudicats per la resolució. Si la qualificació negativa es 
fonamenta en la manca d’una llicència o d’una autorit-
zació de qualsevol autoritat o organisme públic o en la 
manca del consentiment d’una persona, el registrador o 
registradora ha de notificar a l’autoritat, l’organisme o la 
persona esmentats la interposició del recurs. El trasllat 
del recurs interposat s’ha de fer en un termini de cinc 
dies perquè els receptors, en un termini de deu dies a 
comptar del dia en què el reben, al·leguin el que creguin 
convenient en defensa de llurs interessos.

6. En l’informe que s’ha d’adjuntar a l’expedient el regis-
trador o registradora pot aclarir succintament les qüesti-
ons que calgui i completar els motius al·legats en la nota 
de qualificació, sense introduir, però, nous arguments 
ni, en cap cas, causar indefensió als recurrents.

7. La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques 
ha de resoldre, en primer lloc i en el termini d’un mes, 
sobre la seva pròpia competència. Si es considera 
competent, ha de resoldre el recurs en el termini de 
tres mesos a comptar del dia en què va entrar en el 
registre. Si es considera incompetent, ha de trametre 
l’expedient al Ministeri de Justícia i ha de comunicar 
aquesta circumstància al registrador o registradora. La 
no-resolució expressa del recurs en el dit termini té els 
efectes de la desestimació.
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Llei	d’avaluació	ambiental	de	plans	i	
programes
Tram. 200-00046/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 54, 15.04.2009, DSPC-P 80

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 
d’abril de 2009, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge referent al Projecte de 
llei d’avaluació ambiental de plans i programes (tram. 
200-00046/08) i les esmenes reservades pels grups 
parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

llei d’avaluació ambiental de Plans i Programes

Preàmbul

Catalunya gaudeix des de l’any 1988 d’una normati-
va pròpia i d’una experiència consolidada en matèria 
d’avaluació ambiental de projectes. Això li ha permès 
de proveir-se de reflexió, coneixements i alternatives i 
de garantir, així mateix, la participació ciutadana per 
tal que les consideracions ambientals puguin arribar 
a l’administració amb competència decisòria abans de 
l’aprovació dels projectes amb rellevància ambiental, 
és a dir, en el moment adequat procedimentalment en 
què les opcions encara són obertes. Però, durant aquests 
anys d’experiència avaluadora en un entorn normatiu 
europeu i estatal progressivament canviant, sempre 
s’ha tingut present que l’avaluació ambiental, per co-
herència, no s’havia de limitar a l’anàlisi ambiental 
dels projectes singulars esmentats en els annexos de 
la Directiva 85/337/CEE del Consell, del 27 de juny, 
relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient, i en 
les seves normes d’incorporació, sinó que s’hi havien 
d’incloure també altres àmbits i aspectes que li dona-
rien més sentit, entre aquests, esglaons superiors com 
són els estadis d’intervenció pública en què hom palesa 
que s’adopten opcions veritablement transcendents, amb 
una indubtable incidència ambiental. Estava pendent, 
doncs, articular la forma i l’abast en què caldria avaluar 
ambientalment els plans i els programes aprovats des 
de Catalunya, i establir una avaluació ambiental més 
ambiciosa i coherent, implicant-hi els poders públics i la 
ciutadania. Una avaluació que ha de fer un pas més enllà 
quant al que en un futur inclourà també, inevitablement, 
el darrer esglaó de la incidència ambiental: l’elaboració 
i l’aplicació de les polítiques públiques i de les normes 
aprovades des de Catalunya. Sobre aquestes bases es 
mou l’Estatut d’autonomia del 2006.

General de Dret i d’Entitats Jurídiques ha de donar pu-
blicitat i la màxima difusió a aquestes respostes pels 
mitjans que consideri més adequats.

3. Els registradors poden consultar directament a la Di-
recció General de Dret i d’Entitats Jurídiques els dubtes 
relacionats amb la interpretació i l’aplicació d’aquesta 
llei. En cap cas no poden fer consultes sobre les matè-
ries o les qüestions subjectes a llur qualificació.

disPosicions addicionals

Primera. còmPut dels terminis

El còmput dels terminis que fixa aquesta llei s’ha de fer 
d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, 
del 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener.

segona. comPetència de la direcció general de dret 
i d’entitats jurídiques

La competència que aquesta llei atribueix a la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques s’entén que s’atri-
bueix a aquesta o al centre directiu de la Generalitat que 
tingui atribuïda la competència per raó de la matèria en 
el moment en què s’interposa el recurs.

disPosició transitòria. Publicitat de les sentències

El que estableix l’article 5.2 sobre la publicació de les 
sentències dictades en procediments judicials que anul-
len les resolucions de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques s’aplica a les sentències dictades 
després de l’entrada en vigor d’aquesta llei, encara que 
el procediment s’hagi iniciat abans.

disPosició derogatòria

Es deroga la Llei 4/2005, del 8 d’abril, dels recursos 
contra les qualificacions dels registradors de la propietat 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2009

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual
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motor, l’òrgan competent per raó de la matèria i l’òrgan 
ambiental. Així mateix, garanteix un paper actiu del 
promotor no únicament pel que fa a l’elaboració dels 
plans i programes i llur seguiment ambiental –aspec-
tes potser més previsibles–, sinó també en la resta de 
fases del procediment d’avaluació ambiental. D’aquesta 
manera, la Llei estableix que, fins i tot en els casos en 
què la competència per a dur a terme una funció deter-
minada o per a adoptar una decisió correspon a l’òrgan 
ambiental, el promotor pot aportar sempre propostes i 
suggeriments que facilitin la decisió que ha d’adoptar 
l’òrgan ambiental. El fet que els promotors disposin de 
coneixements sectorials indubtables sobre les matèries 
que es planifiquen i es programen, i el fet també que els 
plans i els programes que inclou la norma tinguin una 
durada previsiblement més gran que la dels projectes 
o les activitats, és clar que faciliten les sinergies en-
tre ambdós, unes sinergies que s’ha considerat oportú 
d’aprofitar.

Cal destacar també altres punts d’interès de la norma. 
En primer lloc, la voluntat de facilitar la integració de 
les diferents fases del procediment d’avaluació ambien-
tal en el procediment substantiu d’elaboració, d’aprova-
ció i de seguiment de plans i programes. En segon lloc, 
i connectat amb el punt anterior, cal ressaltar també 
els trets característics de concentració d’actuacions i de 
simplificació de procediment, uns objectius que calia 
assolir i plasmar en la norma per tal que el procedi-
ment avaluador no alentís inadequadament els procedi-
ments d’elaboració i d’aprovació de plans i programes. 
L’esforç en aquest sentit ha estat especialment evident 
en els casos en què som davant de plans i programes 
que necessiten una decisió prèvia, per als quals, des de 
la norma, s’estableix que s’aprofitin i no es dupliquin 
tràmits si posteriorment esdevé obligatori seguir una 
avaluació ambiental. Finalment, la Llei atorga una gran 
rellevància al seguiment posterior a l’aprovació del pla 
o programa, i també a la preparació d’un model orga-
nitzatiu adequat i de disponibilitat permanent de dades 
per als ciutadans interessats.

La Llei s’estructura en cinc capítols i tres annexos, als 
quals cal afegir nou disposicions addicionals i tres de 
finals.

El capítol I, de disposicions generals, determina l’objec-
te de la Llei, defineix els principals conceptes que s’hi 
utilitzen i els principis rectors, amb una consideració 
especial a la compatibilització de les necessitats del 
present amb l’equilibri de les futures generacions, per 
a constituir una eina que pugui contribuir al desenvo-
lupament sostenible.

El capítol II s’ocupa de regular, completat pels annexos 
1 i 2 de la Llei, un dels aspectes clau: la determinació de 
l’àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental. En aquest 
sentit, la Llei amplia les exigències de la Llei de l’Estat 
9/2006 i inclou, no només els plans i els programes 
d’iniciativa pública, sinó també els plans i els programes 
de promoció privada que hagin d’ésser adoptats o apro-
vats per l’Administració pública o mitjançant una llei.

Pel que fa als plans i programes de submissió obligatò-
ria, l’article 5, en relació amb l’annex 1 de la Llei, inclou 
tant els plans i els programes l’avaluació dels quals és 

Aquest trajecte, en el qual es va avançant dia rere dia, 
apropa Catalunya a altres models jurídics comparats que 
han incorporat l’avaluació ambiental de plans i progra-
mes com una eina quotidiana en les actuacions públi-
ques, com ara els Estats Units d’Amèrica –des del naixe-
ment d’aquesta tècnica amb la National Environmental 
Policy Act, del 1969– i, pel que fa a l’àmbit més proper, 
altres estats i regions europeus que han avançat en la 
plasmació i l’aplicació d’aquest instrument preventiu i 
participatiu. Des de la perspectiva de la Unió Europea, 
aquest procés de formalització jurídica de les avaluaci-
ons ambientals de plans i programes ha cristal·litzat en 
l’aprovació de la Directiva 2001/42/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, del 27 de juny, relativa a l’avalu-
ació dels efectes de determinats plans i programes en el 
medi ambient, norma que s’ha incorporat recentment a 
l’ordenament jurídic estatal mitjançant la Llei de l’Estat 
9/2006, del 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes en el medi ambient.

En els darrers anys, s’ha palesat que Catalunya necessita 
una norma que reguli l’avaluació ambiental dels seus 
plans i programes, una norma que completi i millori les 
iniciatives normatives que empenyen en una direcció 
idèntica. Aquesta llei, doncs, vol oferir el marc normatiu 
adequat que ha de fer possible a Catalunya l’avaluació 
dels plans i programes amb incidència ambiental apro-
vats per l’Administració o pel Govern, pels ens locals 
i pel Parlament. Però el model d’avaluació ambiental 
que dissenya aquesta llei per a Catalunya integra tam-
bé singularitats pròpies, és a dir, les que es consideren 
que n’han de millorar l’aplicació adequant-la a l’entorn 
organitzatiu, polític i ambiental que ens és característic. 
Es tracta de singularitats que la Llei ha volgut establir 
partint del respecte a la normativa comunitària i estatal 
que s’acaba d’esmentar, però que comporten també fer 
un pas més enllà, adoptant un compromís propi vers una 
avaluació en la qual restin reflectides les experiències 
adquirides en aquests anys, i establint, així mateix, les 
bases perquè el nou instrument pugui ésser veritable-
ment efectiu. L’objectiu final que es persegueix va, per 
tant, més enllà del compliment formal d’instauració de 
la tècnica avaluadora en el procediment d’elaboració de 
plans i programes.

Abans de descriure l’estructura que adopta internament 
el text de la Llei i els reptes que molt probablement 
acompanyaran el dia a dia de la seva aplicació, és per-
tinent resumir-ne els punts més destacables.

En aquest sentit, la Llei regula l’avaluació ambiental de 
plans i programes i estableix una intervenció constant i 
des dels estadis més inicials de tots els actors públics i 
privats que intervenen en l’elaboració i l’aprovació dels 
plans i programes. Així, en el procediment d’avaluació 
ambiental de plans i programes es parteix del principi 
de responsabilitat compartida, el qual es vol exercir, 
i, coherentment, es va molt més enllà del model tradi-
cional pel que fa als procediments d’avaluació ambi-
entals, que hom sap que requeia quasi invariablement 
en la responsabilitat exclusiva dels òrgans ambientals. 
No es trasllada, doncs, a les avaluacions ambientals de 
plans i programes el model clàssic aplicable a l’avalua-
ció d’impacte ambiental dels projectes. Ben al contrari, 
aquesta llei promou la col·laboració estreta entre el pro-
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grama evitant que constitueixi un tràmit més que pugui 
duplicar esforços i addicionalment malbaratar temps. 
Aquest és un aspecte cabdal, ja que aconseguir que la 
tècnica d’avaluació ambiental de plans i programes sigui 
implementada d’una manera eficaç influirà directament 
en altres plans i programes i incidirà directament en 
l’avaluació ambiental posterior que es dugui a terme de 
projectes i d’activitats.

Però, a més d’aquest repte, n’hi trobem molts altres 
d’addicionals. Així, per tal de facilitar la tasca d’apli-
cació normativa, ara i després, la norma necessitarà 
un desenvolupament reglamentari dels aspectes que 
es considerin pertinents. Caldrà aprofundir també, des 
de la gestació dels plans i programes, en la cultura de 
la transversalitat en les relacions interadministratives i 
garantir l’ajuda i potenciar l’ús de la tasca quotidiana de 
suport que duu a terme l’Administració ambiental. En 
aquest sentit, l’òrgan ambiental també s’haurà d’adaptar 
i haurà de poder disposar d’una organització adminis-
trativa que faci possible que Catalunya dugui a terme 
una avaluació ambiental de qualitat.

caPítol i. disPosicions generals

article 1. objecte

Aquesta llei té per objecte garantir la integració dels va-
lors i els criteris ambientals en la preparació, l’aprovació 
i el seguiment dels plans i programes que poden tenir 
efectes significatius en el medi ambient i que aprova 
l’Administració de la Generalitat, l’Administració local 
o el Parlament, per mitjà de l’avaluació ambiental dels 
dits plans i programes.

article 2. definicions

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

a) Avaluació ambiental: el procés d’integració de les 
consideracions ambientals en la preparació, l’aprovació 
i el seguiment dels plans i programes que poden tenir 
efectes significatius sobre el medi ambient. L’avaluació 
ambiental inclou la preparació d’un informe de soste-
nibilitat ambiental del pla o programa, la realització de 
consultes i el tràmit de participació pública, la conside-
ració d’aquests aspectes en la memòria ambiental que 
s’adopti i el seguiment posterior dels efectes de l’execu-
ció del pla o programa sobre el medi ambient.

b) Pla o programa: el conjunt de documents elaborats 
per les administracions públiques que, independentment 
de la denominació concreta que tinguin, són el marc 
per a decisions d’autorització ulteriors, fixen finalitats i 
objectius, estableixen prioritats per a l’actuació pública 
i harmonitzen i compatibilitzen decisions amb la pro-
tecció del medi ambient, sense que siguin executables 
directament. Són també plans o programes, als efectes 
d’aquesta llei, els de promoció privada que aprova una 
administració pública.

c) Promotor: la persona física o jurídica, pública o pri-
vada, que presenta a tràmit els plans o programes ob-
jecte d’aquesta llei, o l’òrgan de l’Administració pública 
que inicia d’ofici el procediment per a la tramitació i 

exigible d’acord amb el dret comunitari i la legislació 
estatal bàsica com una sèrie de plans i programes en 
sectors addicionals l’avaluació dels quals no s’infereix 
tan clarament de les normes esmentades, però que s’in-
clouen en exercici de la competència sobre mesures ad-
dicionals de protecció. Pel que fa als plans i programes 
la submissió dels quals s’ha de decidir amb una anàlisi 
cas per cas per mitjà d’una decisió prèvia, una especi-
ficació d’aquests o una combinació dels dos criteris, la 
Llei adopta l’opció de sotmetre’ls a decisió prèvia, amb 
l’aplicació dels criteris que estableix l’annex 2 i seguint 
el procediment que estableixen els articles 15 i 16.

El capítol III delimita les competències dels diversos 
òrgans i actors que actuen en el procediment d’avalua-
ció ambiental de plans i programes i constitueix una de 
les contribucions més característiques de la Llei dins 
del panorama comparat de la regulació de l’avaluació 
ambiental de plans i programes. En la línia de la legis-
lació estatal bàsica, la Llei parteix de la separació entre 
promotor, òrgan ambiental i òrgan competent per raó de 
la matèria. D’aquesta manera, l’article 11 de la Llei esta-
bleix les funcions i les competències del promotor, entre 
les quals destaca singularment la d’elaborar la memòria 
ambiental d’acord amb el sistema que estableixen els ar-
ticles 24, 25 i 26. L’article 12 defineix les competències 
de l’òrgan ambiental. Finalment, l’article 13 s’ocupa de 
regular el Banc de dades d’avaluació ambiental, que 
pretén, entre altres coses, facilitar i assegurar l’accés del 
públic als documents i a la informació relacionada amb 
l’avaluació ambiental de plans i programes.

El capítol IV, completat per l’annex 3, desenvolupa el 
procediment d’avaluació ambiental de plans i progra-
mes: comença per la regulació del procediment relatiu 
a la decisió prèvia, quan calgui, continua per la fase 
de determinació de l’abast i el grau d’especificació de 
l’informe de sostenibilitat ambiental i posteriorment es 
refereix a aspectes essencials del contingut i la forma 
de l’informe de sostenibilitat ambiental, al tràmit d’in-
formació pública i de consultes a les administracions 
públiques afectades, al públic interessat i, si escau, a 
ens de fora de Catalunya, i a l’elaboració de la memòria 
ambiental. Aquest capítol fixa, finalment, quines són les 
exigències relatives a la publicitat dels plans i programes 
aprovats.

El capítol V conté les disposicions relatives al segui-
ment ambiental de plans i programes. En aquest sentit, 
assigna la responsabilitat del seguiment al promotor, un 
seguiment que podrà dur a terme per mitjà de l’òrgan 
específic que determini la legislació sectorial, per mitjà 
d’un director o directora ambiental del pla o progra-
ma, o, eventualment, per mitjà d’una comissió mixta 
interadministrativa. L’òrgan ambiental participa en les 
tasques de supervisió. Es disposa també la possibilitat 
d’aprofitar els mecanismes i els òrgans de seguiment 
que estableix la normativa sectorial.

Tanmateix, amb l’aprovació i la publicació d’aquesta llei 
no s’haurà fet efectiva l’avaluació ambiental dels plans i 
programes de Catalunya. Són molts els reptes inherents 
a aquesta norma i a la seva futura aplicació. El gran rep-
te és la integració efectiva de l’avaluació ambiental en 
la gestació i en l’aplicació i el seguiment del pla o pro-
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m) Administracions públiques afectades: administraci-
ons públiques amb competències específiques en bio-
diversitat, població, salut humana, fauna, flora, terra, 
aigua, aire, factors climàtics, béns materials, patrimoni 
cultural, inclòs el patrimoni històric, paisatge, ordenació 
del territori i urbanisme.

n) Document de referència: el document que determina 
el contingut de la informació que cal tenir en compte en 
l’informe de sostenibilitat ambiental, amb l’amplitud i 
el nivell de detall necessaris, els quals s’han d’establir 
en funció del tipus i l’escala del pla o programa subjecte 
a avaluació, per a evitar l’exigència de determinacions 
pròpies d’altres instruments de major o menor ampli-
tud o detall. Així mateix, el document de referència 
estableix els principis de sostenibilitat, els objectius 
ambientals, els criteris i els indicadors que cal aplicar 
en l’elaboració, la modificació i l’avaluació del pla o 
programa.

article 3. PrinciPis rectors de l’avaluació ambiental

L’avaluació ambiental de plans i programes pretén asso-
lir un alt nivell de protecció del medi ambient i es regeix 
pels principis següents:

a) La incorporació de criteris ambientals adequats als 
diversos nivells del planejament.

b) La racionalitat, l’eficàcia i l’eficiència, tenint en 
compte els costos ambientals.

c) La compatibilització dels requeriments del present 
amb les necessitats de les futures generacions.

article 4. PrinciPis que han de regir l’actuació Pú-
blica

1. La planificació i la programació territorials, sectorials 
i urbanístiques de Catalunya s’han d’elaborar i aplicar 
amb criteris de sostenibilitat.

2. L’exercici de les funcions regulades per aquesta llei es 
regeix pel principi de coresponsabilitat de les diverses 
administracions públiques implicades en l’aplicació de 
la Llei, i també per la participació efectiva de la ciuta-
dania i dels grups interessats.

3. Les administracions públiques han de col·laborar 
entre elles d’acord amb el principi de la lleialtat ins-
titucional.

caPítol ii. Plans i Programes sotmesos a avaluació 
ambiental

article 5. Plans i Programes sotmesos a avaluació 
ambiental

1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental:

a) Els plans i els programes relacionats en l’annex 1.

b) Els plans i els programes que compleixin els requisits 
establerts per l’article 6.

c) Les modificacions de plans i programes a què fan re-
ferència les lletres a i b en els casos i amb les condicions 
que especifica l’article 7.

l’aprovació d’aquests plans i programes i, en conse-
qüència, que ha d’integrar els aspectes ambientals en 
el contingut del pla o programa mitjançant un procés 
d’avaluació ambiental.

d) Òrgan competent per raó de la matèria: l’òrgan com-
petent per a l’aprovació amb caràcter definitiu o com a 
pas previ a la tramesa al Parlament dels plans o progra-
mes a què fa referència aquesta llei.

e) Òrgan ambiental: l’òrgan de la Generalitat que, en 
col·laboració amb el promotor, vetlla per la integració 
dels aspectes ambientals en l’elaboració de plans i pro-
grames.

f) Informe de sostenibilitat ambiental: l’informe elabo-
rat pel promotor, que inclou la informació que exigeixen 
l’article 21 i l’annex 3 i que integra el pla o programa 
sotmès a avaluació ambiental.

g) Decisió prèvia d’avaluació ambiental: la decisió de 
l’òrgan ambiental que determina si un pla o programa 
dels que estableix l’article 8 té efectes significatius sobre 
el medi ambient i, en conseqüència, si cal fer-ne l’ava-
luació ambiental.

h) Memòria ambiental: el document elaborat d’acord 
amb el procediment que estableixen els articles 24, 
25, 26 i 27 i que valora com s’ha dut a terme la inte-
gració dels aspectes ambientals durant el procediment 
d’avaluació ambiental del pla o programa, l’informe de 
sostenibilitat ambiental i la seva qualitat, i el resultat 
de les consultes i com aquestes s’han pres en conside-
ració. Conté, així mateix, una previsió sobre els im-
pactes significatius de l’aplicació del pla o programa, i 
les determinacions finals que cal incorporar en el pla 
o programa.

i) Zones d’àmbit territorial reduït: l’àmbit territorial en 
el qual, per les escasses dimensions, el nivell de pro-
tecció del medi ambient i la integració de les conside-
racions ambientals es poden aconseguir, d’una manera 
anàloga, tant per mitjà de l’aplicació de l’avaluació am-
biental d’un pla o programa com per mitjà de l’aplicació 
de l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes que 
s’hi desenvolupin.

j) Alternativa zero: l’alternativa que consisteix a no re-
alitzar el pla o programa.

k) Públic: les persones físiques o jurídiques, incloses les 
associacions, les organitzacions o els grups constituïts 
d’acord amb la normativa que els és aplicable.

l) Públic interessat: la persona física o jurídica en la 
qual es dóna qualsevol circumstància de les que esta-
bleix l’article 31 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. També 
s’entén per públic interessat la persona jurídica sense 
ànim de lucre que té com a finalitats acreditades en 
els estatuts, entre altres, la protecció del medi ambient 
en general o la d’alguns dels seus elements en particu-
lar i aquestes finalitats poden ésser afectades pel pla o 
programa de què es tracti, i que fa dos anys que està 
constituïda legalment i exerceix d’una manera activa 
les activitats necessàries per a assolir les finalitats que 
estableixen els seus estatuts.
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usos o de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació 
que es modifica.

d) La resta de modificacions dels plans d’ordenació 
urbanística municipal que constitueixin modificacions 
substancials de les estratègies, les directrius i les pro-
postes o de la cronologia del pla que produeixin dife-
rències apreciables en les característiques dels efectes 
previstos sobre el medi ambient, llevat de les que afectin 
únicament el sòl urbà.

e) Les modificacions que puguin comportar repercussi-
ons sobre el medi ambient que no hagin estat avaluades 
anteriorment, llevat de les modificacions del planeja-
ment urbanístic.

2. Les modificacions a què fan referència les lletres c i 
d de l’apartat 1 no estan subjectes a avaluació ambiental 
si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, 
es constata, sense necessitat d’estudis o altres treballs 
addicionals, que no poden produir efectes significatius 
en el medi ambient. A aquests efectes, el promotor ha de 
presentar una sol·licitud a l’òrgan ambiental, en la fase 
preliminar de l’elaboració del pla o programa, per tal 
que aquest, per mitjà d’una resolució motivada, declari 
la no-subjecció del pla o programa a avaluació ambi-
ental. El termini per a adoptar i notificar la resolució 
és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si 
l’òrgan ambiental no notifica la resolució d’exempció 
d’avaluació en l’esmentat termini, s’entén que la sol-
licitud ha estat desestimada.

article 8. Plans i Programes sotmesos a avaluació 
ambiental en funció d’una decisió Prèvia d’avaluació 
ambiental

1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental, si així es re-
sol en la decisió prèvia d’avaluació ambiental, els plans 
i els programes següents:

a) Els plans i els programes a què fa referència l’article 6 
que estableixin l’ús de zones d’àmbit territorial reduït.

b) Els plans i els programes no inclosos en l’article 6 
que estableixin el marc per a la futura autorització de 
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte 
ambiental.

c) Els plans directors urbanístics.

d) Els plans parcials urbanístics que desenvolupin pla-
nejament urbanístic general que no ha estat objecte 
d’avaluació ambiental.

e) Les modificacions dels plans a què fan referència les 
lletres a, b, c i d que comportin una modificació subs-
tancial de les estratègies, les directrius i les propostes 
o de la cronologia del pla que produeixin diferències 
apreciables en les característiques dels efectes previstos 
sobre el medi ambient.

f) Els plans d’instal·lacions i equipaments esportius.

g) Qualsevol altre pla o programa el promotor dels quals 
sol·liciti sotmetre’ls a avaluació ambiental atenent-ne les 
circumstàncies especials de risc ambiental o de reper-
cussions per al medi.

d) Els plans i els programes a què fa referència l’article 
8 si així es resol en la decisió prèvia d’avaluació am-
biental.

2. El Govern pot decidir sotmetre també a les obligaci-
ons d’aquesta llei plans o programes, o modificacions, 
no inclosos en l’apartat 1 si motiva que hi concorren 
circumstàncies extraordinàries que poden comportar 
un risc ambiental o repercussions significatives per al 
medi ambient.

article 6. Plans i Programes sotmesos a avaluació 
ambiental amb determinats requisits

1. Els plans i els programes que poden tenir efectes 
significatius sobre el medi ambient resten sotmesos a 
avaluació ambiental si són exigits per una disposició 
legal o reglamentària o per acord del Govern.

2. S’entén que tenen efectes significatius sobre el medi 
ambient els plans i els programes que estableixen el 
marc per a l’autorització de projectes sotmesos a ava-
luació d’impacte ambiental, en els supòsits següents:

a) Els instruments de planejament territorial.

b) Els instruments de planejament urbanístic.

c) Els plans i els programes relatius a l’agricultura, la 
ramaderia, la silvicultura, la pesca i l’aqüicultura, l’ener-
gia, la indústria, el transport i la mobilitat, la gestió 
de residus, la gestió de recursos hídrics, l’ocupació del 
domini públic maritimoterrestre, la mineria, les teleco-
municacions, el turisme, els equipaments comercials, 
els espais naturals i la biodiversitat.

d) Els plans i els programes de prevenció de riscos amb 
una potencial incidència ambiental significativa.

e) Els plans i els programes que poden tenir efectes 
apreciables en alguna de les zones protegides mitjançant 
la Directiva 92/43/CEE, del Consell, del 21 de maig, 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i la flora silvestres, o en altres espais del Pla d’es-
pais d’interès natural.

article 7. modificacions de Plans i Programes sotme-
ses a avaluació ambiental

1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental les següents 
modificacions de plans i programes:

a) Les modificacions dels plans i els programes a què 
fan referència l’article 6 i l’annex 1 que constitueixin 
modificacions substancials de les estratègies, les direc-
trius i les propostes o de la cronologia dels plans i els 
programes, sempre que produeixin diferències apreci-
ables en les característiques dels efectes previstos sobre 
el medi ambient.

b) Les modificacions que estableixin el marc per a l’au-
torització en un futur de projectes i activitats sotmesos 
a avaluació d’impacte ambiental.

c) Les modificacions del planejament urbanístic gene-
ral que alterin la classificació de sòl no urbanitzable 
o que n’alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si 
les noves qualificacions comporten l’admissió de nous 
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e) Dur a terme les tasques de seguiment ambiental del 
pla o programa que li corresponen.

2. El promotor, en el cas dels plans i programes a què fa 
referència l’article 8, ha de presentar a l’òrgan ambiental 
la documentació suficient, d’acord amb el que disposa 
l’article 15, perquè emeti la decisió prèvia d’avaluació 
ambiental.

3. Si el promotor és una persona física o jurídica priva-
da, les funcions que estableix la lletra c de l’apartat 1 
són exercides per l’òrgan responsable de la tramitació 
del procediment per a l’aprovació del pla o programa.

article 12. òrgan ambiental

1. L’òrgan ambiental amb relació a tots els plans i pro-
grames objecte d’aquesta llei és el departament de l’Ad-
ministració de la Generalitat competent en matèria de 
medi ambient.

2. L’òrgan ambiental té les competències següents:

a) Emetre la decisió prèvia d’avaluació ambiental res-
pecte dels plans i programes que estableix l’article 8.

b) Emetre el document de referència que determina 
quin ha d’ésser l’abast de l’informe de sostenibilitat 
ambiental dels plans i programes sotmesos a avaluació 
ambiental.

c) Identificar les administracions públiques afectades i 
el públic interessat als quals s’han de formular consultes 
en les diferents fases del procediment d’avaluació ambi-
ental i, si escau, indicar altres administracions, entitats 
o persones que han d’ésser consultades.

d) Dur a terme les consultes prèvies a l’emissió de la 
decisió prèvia d’avaluació ambiental i del document de 
referència, excepte en els supòsits en què el promotor 
duu a terme aquestes consultes.

e) Determinar les modalitats d’informació i de consulta 
a què s’ha de sotmetre l’informe de sostenibilitat am-
biental.

f) Intervenir en el procediment de consultes transfronte-
reres, d’acord amb el que estableix aquesta llei.

g) Emetre l’acord sobre la memòria ambiental del pla o 
programa que ha elaborat el promotor.

h) Exercir les competències de seguiment i de supervi-
sió posteriors a l’aprovació dels plans o programes sot-
mesos a avaluació ambiental que li corresponen d’acord 
amb aquesta llei.

3. L’òrgan ambiental té les funcions següents:

a) Assessorar els promotors sobre l’existència i la dis-
ponibilitat d’informació per a l’avaluació ambiental dels 
plans i programes i sobre els aspectes del procediment 
que escaiguin.

b) Organitzar i gestionar el Banc de dades d’avaluació 
ambiental, establert per l’article 13.

c) Facilitar i assegurar l’accés del públic a la informació 
sobre l’avaluació ambiental de plans i programes d’acord 
amb el que disposa la normativa d’accés a la informació 
ambiental, sens perjudici de les funcions que en aquest 

2. Les modificacions dels plans a què fan referència les 
lletres a, b, c i d de l’apartat 1 si, per les característiques 
i la poca entitat, es constata, sense necessitat d’estudis o 
altres treballs addicionals, que no poden produir efec-
tes significatius en el medi ambient no estan subjectes 
a avaluació ambiental. A aquests efectes, el promotor 
ha de presentar una sol·licitud a l’òrgan ambiental, en 
la fase preliminar de l’elaboració del pla o programa, 
per tal que aquest, per mitjà d’una resolució motivada, 
declari la no-subjecció del pla o programa al procés de 
decisió prèvia i, en conseqüència, al procés d’avaluació 
ambiental. El termini per a adoptar i notificar la reso-
lució és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. 
En el cas que l’òrgan ambiental no dicti la resolució de 
declaració de no-subjecció en el termini esmentat, la 
sol·licitud s’entén que és desestimada.

article 9. Plans i Programes exclosos d’avaluació 
ambiental

No estan subjectes a avaluació ambiental els plans i els 
programes següents:

a) Els plans i els programes que tenen com a únic objec-
te la protecció civil en supòsits d’emergència, excepte 
els que estableix l’article 6.2.d, que sí que s’han de sot-
metre a avaluació ambiental.

b) Els plans i els programes financers o pressupostaris.

caPítol iii. comPetències

article 10. agents que intervenen en l’avaluació am-
biental de Plans i Programes

En l’avaluació ambiental de plans i programes interve-
nen el promotor, l’òrgan competent per raó de la matèria 
i l’òrgan ambiental. En el cas de plans o programes de 
promoció privada hi intervé també l’òrgan responsable 
de la tramitació del procediment d’elaboració i apro-
vació del pla o programa. Es garanteix la participació 
en l’avaluació ambiental de plans i programes de les 
administracions públiques afectades i la participació 
pública.

article 11. Promotor

1. El promotor, en l’àmbit de qualsevol procediment 
d’avaluació ambiental de plans o programes, té les fun-
cions següents:

a) Elaborar l’informe de sostenibilitat ambiental preli-
minar del pla o programa.

b) Elaborar l’informe de sostenibilitat ambiental del pla 
o programa.

c) Dur a terme el procés de consultes i d’informació pú-
blica amb relació a l’informe de sostenibilitat ambiental 
del pla o programa i complir les funcions relatives al 
procediment de consultes transfrontereres que deter-
mina aquesta llei.

d) Elaborar la memòria ambiental i incorporar-ne les de-
terminacions finals en la proposta de pla o programa.
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article 15. inici del Procediment de decisió Prèvia 
d’avaluació ambiental

1. El promotor d’un pla o programa, o modificació, dels 
que estableix l’article 8 ha de trametre a l’òrgan ambien-
tal, en la fase preliminar d’elaboració, la documentació 
suficient amb relació al pla o programa, o modificació, 
i a la seva potencial incidència ambiental a l’efecte de 
poder adoptar la decisió prèvia d’avaluació ambiental.

2. La documentació ha de contenir, en tots els casos:

a) Una descripció general de l’àmbit territorial del futur 
pla o programa.

b) Els trets bàsics del pla o programa, o de la modifi-
cació, en l’estadi d’elaboració en què es troba, amb una 
indicació dels objectius que es pretenen assolir. S’ha 
d’especificar si el pla o programa desenvolupa altres 
plans o programes i, si s’escau, el contingut de les ava-
luacions ambientals dutes a terme. També cal indicar 
els instruments que es preveuen per al seu desenvolu-
pament posterior.

c) Una síntesi dels aspectes rellevants de la situació ac-
tual del medi ambient.

d) Una estimació preliminar dels efectes ambiental-
ment significatius que es poden derivar de l’execució 
dels plans i programes, inclosos els relatius als riscos 
de protecció civil.

e) Les conclusions amb relació a la necessitat de dur a 
terme o no dur a terme l’avaluació ambiental del pla o 
programa. En el supòsit que, atesa la manca justificada 
d’efectes ambientalment significatius, es consideri inne-
cessària l’avaluació ambiental, s’ha d’incloure una pro-
posta de línies d’actuació que s’han d’incorporar per tal 
de prevenir i de corregir les repercussions ambientals.

3. Si el promotor considera que cal sotmetre el pla o 
programa a avaluació ambiental, pot substituir la do-
cumentació a què fa referència l’apartat 2 per l’informe 
de sostenibilitat ambiental preliminar, especificat per 
l’article 17.1, per tal que l’òrgan ambiental procedeixi 
directament a emetre el document de referència.

4. L’òrgan ambiental, en el termini de quinze dies des de 
la recepció de la documentació a què fan referència els 
apartats 2 i 3, pot sol·licitar la compleció o la concreció 
de la documentació presentada.

5. La documentació a què fan referència els apartats 2, 
3 i 4 s’ha de lliurar en paper i se n’ha de facilitar una 
còpia en suport informàtic.

6. La data d’inici del procediment d’avaluació ambiental 
és la data en què l’òrgan ambiental rep la documentació 
completa a què fan referència els apartats 2 i, si s’escau, 
3 i 4.

7. El promotor del pla o programa, en qualsevol fase 
del procediment, pot contactar amb l’òrgan ambiental 
per a obtenir les dades que consideri rellevants per a la 
tramitació, i avançar així en l’intercanvi d’informació i 
en l’assoliment de consens pel que fa a objectius, alter-
natives i aspectes que s’hagin d’analitzar.

8. L’òrgan ambiental, un cop rebuda la documentació 
a què fan referència els apartats 2, 3 i 4, consulta les 

punt també corresponen al promotor del pla o programa 
i a l’òrgan competent per raó de la matèria.

article 13. banc de dades d’avaluació ambiental

1. El Banc de dades d’avaluació ambiental té com a 
finalitat disposar de la informació i de la documentació 
que genera l’avaluació ambiental de plans i programes 
i fer-les accessibles als agents que intervenen en el pro-
cediment d’avaluació ambiental, a les administracions 
públiques afectades i al públic interessat, i també al 
públic en general.

2. S’han de regular per via reglamentària els documents 
que han d’estar disponibles, els suports possibles, les 
modalitats d’accés i, en general, el sistema de funcio-
nament del Banc. En tots els casos, s’ha de complir la 
legislació sobre accés a la informació ambiental i de 
protecció de dades que sigui aplicable.

3. Tots els documents referents a persones físiques 
s’han d’obtenir, compilar, tractar i presentar separats 
per sexes.

caPítol iv. Procediment d’avaluació ambiental de 
Plans i Programes

article 14. tiPus de Procediments

1. Els plans i els programes a què fan referència l’ar-
ticle 6 i l’annex 1 i les modificacions a què es refereix 
l’article 7 han de seguir, en el curs d’ésser elaborats, un 
procediment d’avaluació ambiental que ha de complir 
el que estableixen els articles 17 a 28.

2. Els plans i els programes i les modificacions a què 
es refereix l’article 8 s’han de sotmetre al procediment 
de decisió prèvia d’avaluació ambiental que estableixen 
els articles 15 i 16. Si en la decisió prèvia es determina 
que el futur pla o programa, o modificació, analitzat 
produirà efectes ambientals significatius, ha de seguir, 
durant la seva elaboració, un procediment d’avaluació 
ambiental que ha de complir el que estableixen els ar-
ticles 21 a 28.

3. En els supòsits de concurrència en un determinat àm-
bit de plans i programes s’han d’adoptar les mesures 
necessàries per a evitar que es donin duplicitats d’ava-
luacions ambientals. Així mateix, en els supòsits de 
plans i programes que s’estructuren en diferents nivells 
jeràrquics, s’han d’evitar les duplicitats en els continguts 
de les avaluacions ambientals.

4. L’avaluació ambiental del planejament urbanístic es 
regeix pel que estableix la disposició addicional cin-
quena. Pel que fa als plans urbanístics que s’han de 
sotmetre al procediment de decisió prèvia d’avaluació 
ambiental d’acord amb l’article 8, aquest procediment 
es regeix pel que estableixen els articles 15 i 16, llevat 
que el promotor consideri que el pla s’ha de sotmetre a 
avaluació ambiental. En aquest cas, se segueix direc-
tament el procediment d’avaluació ambiental segons el 
que estableix la disposició addicional cinquena.
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article 17. inici del Procediment d’avaluació ambien-
tal de Plans i Programes

1. El promotor d’un pla o programa que ha d’ésser ob-
jecte d’avaluació ambiental d’acord amb el que disposa 
aquesta llei ha de trametre a l’òrgan ambiental un in-
forme de sostenibilitat ambiental preliminar amb in-
formació suficient sobre els aspectes que s’indiquen a 
continuació, adaptats a l’estadi d’elaboració en què es 
troba el pla o programa:

a) Els objectius principals i l’abast del pla o programa, 
el marc normatiu en què es desenvolupa, la vigència 
proposada, les relacions amb altres plans o programes 
i els instruments que el desenvoluparan.

b) La descripció dels aspectes rellevants de la situació 
actual del medi ambient i també de la seva probable 
evolució en el cas que no sigui aplicable el pla o pro-
grama.

c) Les característiques ambientals de les zones que es 
poden veure afectades d’una manera significativa.

d) Tot problema ambiental existent que es consideri 
transcendent per al pla o programa, i particularment, 
els problemes relacionats amb les zones d’importància 
ambiental i amb els espais naturals protegits designats 
d’acord amb la legislació sectorial.

e) Els objectius de protecció ambiental fixats en l’àmbit 
internacional, comunitari europeu, estatal, català o local 
que tinguin relació amb el pla o programa, inclosos els 
objectius de qualitat paisatgística que siguin aplicables 
d’acord amb els catàlegs i les directrius del paisatge.

f) Els criteris i els objectius ambientals proposats per 
a elaborar el pla o programa derivats de l’anàlisi dels 
aspectes a què fan referència les lletres a, b, c, d i e, que 
s’han de referir a tots els vectors ambientals afectats i 
s’han d’exposar d’una manera jerarquitzada en funció de 
la importància relativa que tenen, i que, en la mesura del 
que sigui possible, han d’anar acompanyats d’indicadors 
que permetin verificar-ne el compliment.

g) Si l’estadi d’elaboració en què es troba el pla o progra-
ma ho permet, la descripció i l’avaluació de les alternati-
ves seleccionades, entre altres, de l’alternativa zero, amb 
un resum dels motius de la selecció i una descripció de 
la manera en què s’ha dut a terme l’avaluació. Aquesta 
avaluació ha d’incloure la verificació del compliment 
dels criteris i els objectius esmentats en la lletra f i, en 
aquest context, la justificació de la idoneïtat ambiental 
de l’alternativa que ha de considerar també els possi-
bles efectes acumulatius amb altres plans o programes. 
S’han de descriure, així mateix, les dificultats que hagi 
trobat l’equip o el redactor o redactora de l’informe per 
tal d’aconseguir la informació requerida. La selecció 
de les alternatives en cas de propostes tecnològiques 
ha d’incloure un resum de l’estat de l’art de cadascuna 
i ha de justificar els motius de l’elecció respecte a les 
millors tècniques disponibles en cada cas.

h) La informació addicional que es consideri raonable-
ment necessària per tal d’assegurar la qualitat de l’in-
forme, tenint en compte els coneixements i els mètodes 
d’avaluació existents, el contingut i el grau d’especifi-

administracions públiques afectades sobre els eventuals 
efectes sobre el medi ambient que pot comportar el pla 
o programa en qüestió en relació amb les seves com-
petències. Així mateix, els sol·licita que es pronunciïn 
sobre quin ha d’ésser l’abast i el grau d’especificació 
aplicable a l’eventual elaboració de l’informe de sos-
tenibilitat ambiental sobre aquell pla o programa. Les 
administracions consultades han de fer arribar llur parer 
a l’òrgan ambiental en el termini d’un mes.

article 16. adoPció de la decisió Prèvia d’avaluació 
ambiental

1. L’òrgan ambiental, un cop transcorregut el termini de 
les consultes a les administracions afectades, en el ter-
mini d’un mes, decideix sobre la necessitat de sotmetre 
el pla o programa al procediment d’avaluació ambiental 
i emet la decisió prèvia d’avaluació ambiental.

2. La decisió prèvia d’avaluació ambiental ha d’ésser 
motivada i ha d’aplicar els criteris de l’annex 2, tenint 
en compte la informació i la documentació facilitades 
pel promotor i el resultat de les consultes fetes.

3. La decisió prèvia d’avaluació ambiental es notifica al 
promotor i es publica en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya i en els mitjans telemàtics de l’òrgan 
ambiental que en garanteixin la disponibilitat.

4. En cas que el pla o programa s’hagi de sotmetre a 
avaluació ambiental, l’òrgan ambiental ha de fer les ac-
tuacions següents:

a) Requerir el promotor perquè aporti l’informe de sos-
tenibilitat ambiental preliminar que estableix l’article 
17.1. Aquest requeriment s’inclou en la notificació de la 
decisió prèvia d’avaluació ambiental.

b) Consultar, si cal, el públic interessat per tal que li faci 
arribar el seu parer sobre quin ha d’ésser l’abast i el grau 
d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental 
del pla o programa.

c) Elaborar, un cop rebuda la documentació del pro-
motor i, si escau, finalitzades les consultes al públic 
interessat, el document de referència, amb el contingut 
establert per l’article 20.1; determinar les modalitats 
d’informació i consulta a què cal sotmetre l’informe de 
sostenibilitat ambiental, i identificar les administracions 
públiques afectades i el públic interessat, que han d’és-
ser consultats en aquella fase del procediment.

d) Notificar al promotor el document de referència i 
la resta de determinacions indicades per la lletra c, 
i també una còpia de la documentació rebuda en les 
consultes fetes sobre l’abast de l’informe de sosteni-
bilitat ambiental. Aquesta notificació s’ha de fer en el 
termini d’un mes a comptar des que l’òrgan ambiental 
rep, completa, la documentació requerida al promotor 
i que ha finalitzat el període de consultes al públic 
interessat, si escau.

e) Posar a disposició pública el document de referència, 
la identificació de les administracions públiques afecta-
des i del públic interessat i les modalitats d’informació 
i consulta a què s’ha de sotmetre l’informe de sosteni-
bilitat ambiental.
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article 20. document de referència de l’informe de 
sostenibilitat ambiental

1. Un cop finalitzada la fase de consultes a què fa re-
ferència l’article 18.1, o un cop rebuts els resultats de 
les consultes dutes a terme pel promotor d’acord amb 
l’article 18.3, l’òrgan ambiental elabora el document de 
referència. Aquest document determina el contingut de 
la informació que cal tenir en compte en l’informe de 
sostenibilitat d’acord amb les indicacions que estableix 
l’article 2.

2. El document de referència s’ha de notificar al pro-
motor en el termini d’un mes des de la finalització de 
la fase de consultes o de la recepció dels resultats de 
les consultes quan les fa el promotor. La notificació ha 
d’incloure també la identificació de les administracions 
públiques afectades i del públic interessat i la deter-
minació de les modalitats d’informació i de consulta a 
què cal sotmetre l’informe de sostenibilitat ambiental. 
En cas que l’òrgan ambiental hagi fet les consultes, ha 
d’incloure en la notificació una còpia de la informació 
rebuda. A més, hi pot incloure qualsevol altra informa-
ció que consideri convenient.

3. L’òrgan ambiental posa a disposició pública el do-
cument de referència, la identificació de les adminis-
tracions públiques afectades i del públic interessat i 
les modalitats d’informació i de consulta a què s’ha de 
sotmetre l’informe de sostenibilitat ambiental.

article 21. l’informe de sostenibilitat ambiental de 
Plans i Programes

1. El promotor d’un pla o programa, o d’una modifi-
cació, que s’ha de sotmetre a avaluació ambiental ha 
d’elaborar l’informe de sostenibilitat ambiental d’acord 
amb el que s’ha indicat en el document de referència.

2. L’informe de sostenibilitat ambiental ha de contenir 
les determinacions següents:

a) Els objectius i els requeriments ambientals per al pla 
o el programa.

b) La identificació, la descripció i l’avaluació de les al-
ternatives raonables, tècnicament i ambientalment via-
bles, inclosa, entre altres, l’alternativa zero, que tinguin 
en compte l’objectiu i l’àmbit d’aplicació geogràfic del 
pla o programa, i també els probables efectes significa-
tius sobre el medi ambient que derivin de l’aplicació de 
l’alternativa elegida.

c) La informació suficient sobre els aspectes que s’in-
diquen en l’annex 3 i la informació que es consideri 
raonablement necessària per tal d’assegurar la qualitat 
de l’informe, tenint en compte els coneixements i mè-
todes d’avaluació existents, el contingut i el grau d’es-
pecificació del pla o programa i la fase del procés de 
decisió en què es trobi. Per tal de proporcionar la infor-
mació esmentada, el promotor pot emprar la informació 
que hagi pogut obtenir en altres fases del procediment 
d’elaboració del pla o programa, en l’elaboració d’altres 
plans o programes, o per una altra via d’acord amb la 
normativa vigent.

d) Justificar la incorporació en el pla o programa dels 
objectius i els criteris ambientals adoptats d’acord amb 

cació del pla o programa i la fase del procés de decisió 
en què es troba.

2. La documentació indicada en l’apartat 1 s’ha de lliu-
rar en paper i se n’ha de facilitar una còpia en suport 
informàtic.

3. El promotor del pla o programa pot contactar en 
qualsevol fase del procediment amb l’òrgan ambiental 
per a obtenir les dades que consideri rellevants per a la 
tramitació, i avançar així en l’intercanvi d’informació i 
en l’assoliment de consens pel que fa a objectius, alter-
natives i aspectes que s’hagin d’analitzar.

article 18. consultes sobre l’abast de l’informe de 
sostenibilitat ambiental

1. L’òrgan ambiental identifica les administracions pú-
bliques afectades i el públic interessat, que han d’ésser 
consultats sobre l’abast i el grau d’especificació de l’in-
forme de sostenibilitat ambiental.

2. L’òrgan ambiental pot ampliar la consulta a altres 
òrgans administratius, organitzacions o persones físi-
ques o jurídiques, públiques o privades, vinculades a la 
protecció del medi ambient.

3. L’òrgan ambiental fa les consultes per mitjans con-
vencionals, telemàtics o per qualssevol altres mitjans 
que acreditin la realització de la consulta i, en tots els 
casos, ha de facilitar l’accés a la documentació presen-
tada pel promotor.

4. Les administracions i, si escau, les entitats i les perso-
nes consultades poden fer arribar a l’òrgan ambiental llur 
parer sobre l’abast i el grau d’especificació de l’informe 
de sostenibilitat ambiental, en el termini d’un mes.

article 19. intervenció del Promotor en les consultes 
sobre l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental

1. Les consultes a què fa referència l’article 18 poden 
ésser dutes a terme conjuntament pel promotor i per 
l’òrgan ambiental.

2. Les consultes a què fa referència l’article 18 es po-
den dur a terme només pel promotor en els supòsits 
següents:

a) Si així és previst en les fases inicials del procediment 
substantiu per a elaborar i aprovar el pla o programa.

b) Si el promotor forma part de l’Administració de la 
Generalitat i ho comunica prèviament a l’òrgan am-
biental.

3. Amb la finalitat que el promotor faci les consultes, 
l’òrgan ambiental tramet al promotor la relació d’admi-
nistracions públiques afectades i de públic interessat i, 
si escau, altres entitats i persones que han d’ésser con-
sultades. El promotor, un cop finalitzades les consultes, 
en remet el resultat a l’òrgan ambiental.

4. En el cas de plans de promoció privada, les actuaci-
ons que aquest article atribueix al promotor corresponen 
a l’òrgan responsable de la tramitació del procediment 
per a elaborar i aprovar el pla o programa, o la modi-
ficació.
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comuniqui l’obertura d’un període de consultes trans-
frontereres promoguda per un estat membre susceptible 
d’ésser afectat per l’execució del pla o programa.

4. Als efectes del que disposen els apartats 1, 2 i 3, l’òr-
gan responsable de fer la comunicació o la tramesa ha 
de demanar a l’òrgan ambiental que designi la persona 
que el representarà, si s’escau, en la delegació del minis-
teri competent en afers exteriors responsable de la nego-
ciació de les consultes transfrontereres, i ha d’incloure 
aquesta designació en la comunicació o tramesa.

5. Els terminis que estableix la normativa reguladora 
dels procediments d’aprovació dels plans o programes, 
o les modificacions, resten suspesos fins que finalitzin 
les negociacions del procediment de consultes trans-
frontereres.

6. Si es considera que l’execució d’un pla o programa 
sotmès a un procediment d’avaluació ambiental de plans 
o programes pot tenir efectes significatius sobre el medi 
ambient d’una altra comunitat autònoma, o si una altra 
comunitat autònoma així ho sol·licita, l’òrgan ambiental 
li ha de trametre, abans que s’aprovi, una còpia del pro-
jecte del pla o programa i de l’informe de sostenibilitat 
ambiental del pla o programa. La participació li serà 
facilitada de la manera que estableix l’article 23.

article 23. consultes i informació Pública sobre l’infor-
me de sostenibilitat ambiental del Pla o Programa

1. La versió preliminar de qualsevol pla o programa, o 
modificació, sotmès a avaluació ambiental d’acord amb 
aquesta llei i l’informe corresponent de sostenibilitat 
ambiental han d’ésser sotmesos pel seu promotor o per 
l’òrgan responsable del procediment per a elaborar-lo o 
aprovar-lo a consulta de les administracions públiques 
afectades i del públic interessat i a un tràmit d’informa-
ció pública durant un termini mínim de quaranta-cinc 
dies.

2. Sens perjudici de les indicacions que pot fer l’òrgan 
ambiental en definir les modalitats de consulta i d’infor-
mació en cada cas concret, ordinàriament s’ha d’aplicar 
el procediment següent:

a) L’obertura del tràmit de consultes s’ha de notificar in-
dividualment a les administracions públiques afectades 
i al públic prèviament identificat com a interessat.

b) L’anunci d’informació pública s’ha de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També 
s’ha de publicar en un diari de gran tiratge a Catalunya 
i en un altre d’àmbit local, en funció de l’àmbit supra-
municipal o municipal al qual faci referència el pla o 
programa. Es poden emprar també els altres mitjans de 
publicitat que estableix la normativa sectorial aplicable 
al procediment d’elaboració del pla o programa.

c) En les notificacions de les consultes i en l’anunci d’in-
formació pública s’han d’indicar on estan disponibles 
els documents que se sotmeten a consulta o a informa-
ció pública. En tots els casos, aquests documents han 
d’estar disponibles en els mitjans telemàtics de l’òrgan 
promotor o de l’òrgan responsable de la tramitació i 
l’aprovació, quan es tracti d’un pla o programa de pro-

el document de referència a què fan referència els ar-
ticles 16.3 i 20.2, per tal que les seves determinacions 
minimitzin els efectes adversos sobre el medi ambient 
i en potenciïn les repercussions favorables.

e) En els supòsits de jerarquia de plans, l’informe de 
sostenibilitat ambiental de cada pla ha de contenir la 
informació pertinent per tal de dur a terme l’avaluació 
ambiental que sigui més adequada, atenent el que es 
decideix en cadascun dels nivells, amb l’objectiu d’evi-
tar-ne la repetició.

3. L’informe de sostenibilitat ambiental ha d’estar dis-
ponible en format paper i en suport informàtic; s’ha 
de redactar en termes accessibles i intel·ligibles per al 
públic i les administracions públiques, i ha de contenir 
un resum no tècnic de la informació sobre els aspectes 
que s’indiquen en l’annex 3.

4. L’informe de sostenibilitat ambiental ha de formar 
part de la documentació del pla o programa, o de la 
modificació.

article 22. Plans i Programes amb incidència exterior 
al territori de catalunya

1. Si es considera que l’execució d’un pla o programa 
sobre el qual se segueix un procediment d’avaluació 
ambiental de plans o programes pot tenir efectes signi-
ficatius sobre el medi ambient d’estats membres de la 
Unió Europea, l’òrgan promotor o, si el pla o programa 
és de promoció privada, l’òrgan responsable del proce-
diment per a elaborar-lo i aprovar-lo ha de trametre al 
ministeri competent en afers exteriors una comunicació 
per tal que es faci saber a l’estat membre la possibilitat 
d’obrir un període de consultes per tal d’estudiar els 
efectes esmentats i, si escau, acordar les mesures per a 
reduir-los o suprimir-los.

2. La comunicació que estableix l’apartat 1 s’ha de fer, 
com a norma general, en el mateix moment que s’obre el 
període de consultes i d’informació pública que disposa 
l’article 23 i, en tots els casos, sempre abans que s’aprovi 
el pla o programa. S’ha d’adjuntar a la comunicació la 
documentació següent:

a) Una còpia de la versió preliminar del pla o programa.

b) Una còpia de l’informe de sostenibilitat ambiental 
del pla o programa.

c) Una memòria succinta on s’exposin d’una manera 
motivada els fets i els fonaments de dret que justifiquen 
la necessitat de fer saber a un altre estat membre el 
pla o programa de què es tracta. En la memòria, s’han 
d’identificar el representant o la representant de l’òrgan 
promotor del pla o programa o, si el pla o programa és 
de promoció privada, de l’òrgan responsable del proce-
diment per a elaborar-lo i aprovar-lo i també el represen-
tant o la representant de l’òrgan ambiental, que, si escau, 
s’integraran a la delegació del ministeri competent en 
afers exteriors responsable de la negociació de les con-
sultes transfrontereres.

3. La documentació a què fa referència l’apartat 2 ha 
d’ésser tramesa per l’òrgan promotor del pla o programa 
o per l’òrgan competent per a elaborar-lo o aprovar-lo 
al ministeri competent en afers exteriors quan aquest li 
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3. L’òrgan ambiental examina la memòria ambiental 
i la documentació presentada pel promotor, sobre la 
base del contingut del document de referència i del 
resultat de les consultes i de la informació pública, 
per tal de verificar si la proposta de pla o programa 
integra adequadament els continguts que estableix 
l’article 24.

4. Si la memòria ambiental i la documentació presenta-
da pel promotor integren adequadament els continguts 
que estableix l’article 24, l’òrgan ambiental ha de dictar 
una resolució en què manifesti el seu acord amb la me-
mòria ambiental.

5. Si la memòria ambiental i la documentació presentada 
pel promotor no integren adequadament els continguts 
que estableix l’article 24 i les deficiències són esmena-
bles, l’òrgan ambiental indica al promotor els aspectes 
concrets que considera que cal reflectir. La resolució 
es notifica al promotor o, si escau, a l’òrgan a què fa 
referència l’apartat 2 en el termini de tres mesos.

6. La resolució sobre la memòria ambiental no pot in-
troduir noves determinacions respecte a les indicades 
en el document de referència, llevat que siguin conse-
qüència de les consultes i de la informació pública o de 
noves determinacions introduïdes en el pla o programa 
o que es tracti d’incorporar prescripcions derivades del 
compliment obligat de noves determinacions legals en 
matèria ambiental.

7. Correspon a l’òrgan competent per a aprovar el pla 
o programa prendre en consideració l’informe de sos-
tenibilitat ambiental, la memòria ambiental del pla i 
l’acord de l’òrgan ambiental, per a adoptar la resolució 
que correspongui. Aquesta presa en consideració s’ha 
de fer constar en l’acord d’aprovació mitjançant una de-
claració específica en què, en cas de discrepàncies amb 
els resultats de l’avaluació ambiental, cal justificar-ne 
els motius i les mesures adoptades.

8. Si el promotor presenta la memòria ambiental un 
cop transcorreguts tres anys o més des que va rebre la 
notificació que conté el document de referència, l’òr-
gan ambiental ha de valorar la vigència de l’informe 
de sostenibilitat ambiental i ha d’indicar, si s’escau, 
al promotor la necessitat d’elaborar-ne un de nou o ha 
d’assenyalar els punts en els quals l’informe existent 
necessita ésser modificat.

article 26. comPetència Per a dictar l’acord sobre la 
memòria ambiental

Correspon dictar la resolució que conté l’acord exprés 
sobre la memòria ambiental dels plans o programes, a 
què fan referència els apartats 3, 4 i 5 de l’article 25:

a) Al conseller o consellera del departament competent 
en matèria de medi ambient si l’aprovació dels plans o 
programes és assignada al Parlament, al Govern o a un 
altre conseller o consellera.

b) Al director o directora general competent en matèria 
d’avaluació ambiental de plans i programes, en la resta 
de supòsits.

moció privada, o de l’òrgan ambiental que en garantei-
xin la disponibilitat.

article 24. elaboració de la memòria ambiental

1. El promotor, un cop transcorregut el període de 
consultes, incloses, si s’escauen, les transfrontereres, 
i d’informació pública, elabora la memòria ambiental, 
tenint en compte la documentació presentada i les infor-
macions rebudes. Per a elaborar la memòria ambiental 
el promotor compta amb l’assistència i la col·laboració 
de l’òrgan ambiental.

2. La memòria ambiental ha de valorar la integració 
dels aspectes ambientals en la proposta de pla o pro-
grama, o de modificació, i ha de contenir una menció 
específica de com s’han incorporat les determinacions 
del document de referència, de l’anàlisi de l’informe de 
sostenibilitat ambiental del pla o programa i de com 
s’ha tingut en compte el resultat de les consultes i de la 
informació pública.

3. La memòria ambiental ha de contenir, a més del que 
estableix l’apartat 2, els aspectes següents:

a) Les determinacions finals que en matèria ambiental 
s’han d’incorporar a la proposta de pla o programa, o de 
modificació. En aquest sentit, el promotor, a partir dels 
impactes que s’hagin individualitzat en el procediment, 
ha d’establir:

Primer. Les mesures protectores, correctores i compen-
satòries.

Segon. Les directrius aplicables a l’avaluació ambiental 
dels instruments de desenvolupament posteriors del pla 
o programa.

Tercer. Les directrius aplicables a l’avaluació d’impacte 
ambiental dels projectes específics que es derivin del 
pla o programa.

b) La manera de fer el seguiment ambiental posterior 
a l’aprovació del pla o programa, d’acord amb el que 
estableix l’article 29, i la periodicitat dels informes de 
seguiment.

article 25. acord de l’òrgan ambiental sobre la me-
mòria ambiental

1. El promotor, un cop elaborada la memòria ambiental, 
l’ha de lliurar a l’òrgan ambiental, juntament amb la 
documentació següent:

a) Una còpia de la versió preliminar del pla o progra-
ma sotmesa a consultes i a informació pública, que ha 
d’incloure l’informe de sostenibilitat ambiental. No cal 
trametre aquesta còpia si ja s’ha lliurat abans.

b) Una còpia dels documents obtinguts en la fase de 
consultes i d’informació pública.

c) Una còpia del pla o programa que es preveu sotmetre 
a aprovació.

2. En el cas de plans o programes de promoció priva-
da, la tramesa de la documentació a què fa referència 
l’apartat 1 correspon a l’òrgan responsable de la trami-
tació del procediment per a elaborar i aprovar el pla o 
programa.
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caPítol v. seguiment i suPervisió ambientals dels 
efectes dels Plans i Programes

article 29. seguiment

1. El promotor del pla o programa és el responsable 
de dur a terme el seguiment dels efectes sobre el medi 
ambient que comporta l’aplicació o l’execució dels plans 
i programes. En els supòsits de plans i programes de 
promoció privada, el responsable d’aquest seguiment 
és l’òrgan responsable de la tramitació del procediment 
d’elaboració i d’aprovació del pla o programa.

2. L’òrgan ambiental corresponent participa en el se-
guiment ambiental dels plans i programes. A aquests 
efectes, en els supòsits en què la legislació sectorial que 
regula el pla o programa estableixi un òrgan específic 
de seguiment, aquest és l’encarregat de donar compte 
a l’òrgan ambiental dels informes de seguiment, amb 
la periodicitat que estableixi la memòria ambiental. En 
la resta de supòsits, atenent la transcendència del pla 
o programa, l’òrgan ambiental pot determinar, en la 
resolució a què fa referència l’article 25, la necessitat 
de designar un director o directora ambiental de se-
guiment del pla o programa o una comissió mixta de 
seguiment.

article 30. suPervisió

1. L’òrgan ambiental és el responsable de la supervisió 
dels efectes ambientals de l’aplicació dels plans i pro-
grames, de rebre els informes periòdics de seguiment 
i d’identificar amb promptitud els efectes adversos no 
previstos per tal que es puguin adoptar les mesures 
compensatòries o de reparació adequades, que s’han 
de notificar sempre al promotor. La tasca de supervi-
sió s’ha d’adaptar a les necessitats del pla o programa 
específic.

2. Si en el marc de les tasques de supervisió s’adver-
teix la desviació o l’incompliment de les determinaci-
ons ambientals incorporades en el pla o programa, o 
apareixen efectes adversos addicionals no previstos, es 
poden convocar comissions paritàries entre el promotor 
i l’òrgan ambiental per a determinar les actuacions que 
s’han de dur a terme.

disPosicions addicionals

Primera. guies Per a facilitar l’execució i la qualitat 
del Procés d’avaluació ambiental

El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha d’elaborar guies metodològiques i instruccions 
tècniques per a facilitar l’execució del procés d’avalu-
ació ambiental, que s’han de posar a disposició dels 
promotors.

segona. contingut dels estudis d’imPacte ambiental 
de Projectes o d’activitats

1. El procediment d’avaluació ambiental de plans i 
programes s’entén sens perjudici de l’avaluació d’im-
pacte ambiental que és aplicable a projectes i activitats 
regulada per la legislació específica d’incorporació de 

article 27. caràcter PrecePtiu de la memòria ambi-
ental i incorPoració del contingut en la ProPosta de 
Pla o Programa

1. La memòria ambiental del pla o programa amb l’acord 
de l’òrgan ambiental són requisits previs i indispensa-
bles per a l’aprovació vàlida d’un pla o programa, o 
d’una modificació, sotmesos a avaluació ambiental. El 
contingut íntegre de la memòria ambiental ha de formar 
part de la documentació que es lliuri a l’òrgan compe-
tent per raó de la matèria abans de l’aprovació definitiva 
del pla o programa, o de l’aprovació prèvia a la tramesa 
al Parlament.

2. El promotor ha d’incorporar les determinacions finals 
de la memòria ambiental, elaborada d’acord amb el que 
disposa aquesta llei, a la proposta de pla o programa, 
o de modificació.

article 28. Publicitat dels Plans i Programes que han 
seguit una avaluació ambiental

1. El promotor d’un pla o programa, o una modifica-
ció, que ha seguit el procediment d’avaluació ambiental 
n’ha de notificar l’aprovació a l’òrgan ambiental així que 
tingui lloc. En la notificació ha de fer constar on està 
disponible la documentació indicada en l’apartat 2 i a 
quin òrgan específic s’ha encomanat el seguiment del 
pla o programa i, si escau, s’hi ha d’adjuntar la desig-
nació nominal del director o directora ambiental del 
pla o programa.

2. El promotor, mitjançant la publicació d’un edicte en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el 
butlletí oficial en què correspongui publicar el pla o pro-
grama, ha de posar a disposició de les administracions 
públiques afectades i de les persones físiques i jurídi-
ques que hagin participat en els tràmits de consulta i de 
participació pública els documents següents, explicitant 
on estan disponibles per a consultar-los:

a) El pla o programa aprovat.

b) Una declaració que resumeixi de quina manera s’han 
integrat en el pla o programa els aspectes ambientals; 
com s’han pres en consideració l’informe de sostenibi-
litat ambiental del pla o programa, els resultats de les 
consultes, el resultat, si s’escau, de les consultes trans-
frontereres i la memòria ambiental del pla o programa, i 
també les raons de l’elecció del pla o programa aprovats, 
en relació amb les alternatives considerades. Aquesta 
declaració ha de resumir, així mateix, les discrepàncies 
eventuals que hagin pogut sorgir en el procés d’avalu-
ació ambiental.

c) Les mesures adoptades per al seguiment dels efectes 
en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa.

d) Un resum no tècnic sobre la documentació contingu-
da en les lletres b i c.

3. En el cas de plans o programes, o de modificacions, 
de promoció privada, les obligacions del promotor que 
estableix aquest article corresponen a l’òrgan respon-
sable del procediment per a elaborar i aprovar el pla o 
programa.
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atribueix en el supòsit de plans i programes de promoció 
privada.

cinquena. avaluació ambiental del Planejament ur-
banístic

L’avaluació ambiental del planejament urbanístic es 
regula per la legislació urbanística en els aspectes re-
latius al contingut de l’informe de sostenibilitat ambi-
ental i el seu procediment, sens perjudici dels aspectes 
següents:

a) L’avanç dels plans urbanístics subjectes a avaluació 
ambiental s’ha de trametre simultàniament a l’òrgan 
ambiental i al departament competent en matèria d’ur-
banisme.

b) L’òrgan ambiental ha de dur a terme les consultes 
sobre l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i 
la notificació al promotor del document de referència, 
en el termini de dos mesos. L’òrgan promotor del pla 
pot dur a terme aquestes consultes si forma part de l’Ad-
ministració de la Generalitat i ho comunica prèviament 
a l’òrgan ambiental.

c) El departament competent en matèria d’urbanisme ha 
de lliurar, en el termini d’un mes, un informe urbanís-
tic i territorial que inclogui la valoració de l’adequació 
de l’avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a 
les directrius del planejament territorial i als criteris de 
desenvolupament urbanístic sostenible.

d) L’informe urbanístic i territorial, que estableix la 
lletra c, s’ha d’incorporar com a annex al document de 
referència.

e) Són aplicables als plans urbanístics que han seguit 
una avaluació ambiental les exigències de publicitat que 
estableix l’article 28, a més de les que estableix la legis-
lació urbanística.

sisena. amPliació dels terminis de tramitació

Els terminis per a adoptar la decisió prèvia d’avaluació 
ambiental, per a emetre el document de referència i per 
a adoptar l’acord sobre la memòria ambiental es poden 
ampliar en un mes en cas que coincideixin totalment o 
parcialment amb el mes d’agost.

setena. accés electrònic dels ciutadans als serveis 
Públics

Els procediments descrits en aquesta llei s’han d’adap-
tar als preceptes de la Llei de l’Estat 11/2007, del 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, tan bon punt es disposi dels mitjans tècnics 
necessaris.

vuitena. avaluació ambiental de les activitats de Pro-
ducció d’energia eòlica i de les instal·lacions d’ener-
gia solar fotovoltaica

1. Les activitats de producció d’energia eòlica i les 
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica no estan sub-
jectes als règims d’intervenció administrativa de la 
Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l’Administració ambiental, i s’han d’autoritzar per 
mitjà del procediment administratiu que es determini 

la Directiva 85/337/CEE del Consell, del 27 de juny, 
relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient.

2. En el cas de projectes o d’activitats que desenvolupin 
plans o programes que s’hagin sotmès al procediment 
d’avaluació ambiental de plans i programes d’acord amb 
aquesta llei, l’estudi d’impacte ambiental que s’ha d’ela-
borar ha de recollir, necessàriament, les determinacions 
ambientals que estableix el pla o programa.

tercera. comPatibilitat dels instruments d’avaluació 
ambiental

1. No es requereix en cap cas una duplicitat d’avaluaci-
ons en matèria ambiental quan són exigides tant des de 
la normativa sectorial com des de la normativa general 
d’avaluació ambiental de plans i programes que regula 
aquesta llei.

2. Els plans i els programes respecte dels quals és exi-
gible la tramitació d’un procediment d’avaluació ambi-
ental en virtut del que disposa aquesta llei, i que poden 
ésser sotmesos, a més, a un altre tipus de procediment 
d’avaluació ambiental en virtut de la seva normativa sec-
torial, han de seguir únicament el procediment d’avalua-
ció ambiental que estableix aquesta llei, les disposicions 
de la qual prevalen en cas de contradicció amb el que 
estableixen els procediments d’avaluació sectorials.

3. No és aplicable el que disposa l’apartat 2 si un instru-
ment de planejament ha de seguir una avaluació d’im-
pacte ambiental d’acord amb la normativa vigent i les 
actuacions que s’hi estableixen són executables direc-
tament sense requerir el desenvolupament de projectes 
d’obres posteriors. En aquests supòsits, s’ha d’aplicar 
únicament el procediment d’avaluació d’impacte ambi-
ental. Igualment, si els plans o programes es refereixen 
a zones d’àmbit territorial reduït, l’òrgan ambiental pot 
decidir, cas per cas, que, en tant que ja requereixen se-
guir una avaluació d’impacte ambiental específica, no 
els és exigible dur a terme addicionalment una avaluació 
ambiental del pla o programa de les que regula aquesta 
llei.

4. Les infraestructures que formen part de plans sectori-
als que han estat objecte d’avaluació ambiental, d’acord 
amb la normativa d’avaluació ambiental, només s’han 
de sotmetre a un nou procés d’avaluació com a conse-
qüència de l’elaboració i l’aprovació de plans d’ordena-
ció urbanística o territorial pel que fa a:

a) Els aspectes que no han estat objecte d’avaluació en 
la planificació sectorial.

b) Els aspectes que no recullen íntegrament les deter-
minacions de la resolució sobre la memòria ambiental 
del pla o programa sectorial.

quarta. manca de coincidència entre l’òrgan Promo-
tor i l’òrgan resPonsable de la tramitació

En el cas de plans i programes de promoció pública en 
què l’òrgan promotor no coincideix amb l’òrgan respon-
sable de la tramitació del procediment per a elaborar i 
aprovar el pla o programa, correspon a aquest darrer 
dur a terme les mateixes actuacions que aquesta llei li 
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derivat que es formuli per a la implantació en sòl no 
urbanitzable d’equipaments i de serveis comunitaris 
no compatibles amb els usos urbans, d’instal·lacions i 
d’obres necessàries per a la prestació de serveis tècnics, 
d’estacions de subministrament de carburants i de pres-
tació d’altres serveis de la xarxa viària. Els plans en 
què, per les característiques i la poca entitat, es constati, 
sense necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, 
que no poden produir efectes significatius en el medi 
ambient no estan subjectes a avaluació ambiental. A 
aquests efectes, el promotor ha de presentar una sol-
licitud a l’òrgan ambiental, en la fase preliminar de 
l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per 
mitjà d’una resolució motivada, declari la no-subjecció 
del pla o programa a avaluació ambiental. El termini 
per a adoptar i notificar la resolució és d’un mes des de 
la presentació de la sol·licitud. Si l’òrgan ambiental no 
notifica la resolució d’exempció d’avaluació en aquest 
termini, s’entén que la sol·licitud ha estat desestimada.

d) Els plans i els programes que estableixen el marc 
per a la futura autorització de projectes i d’activitats 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.

3. Plans i programes sectorials:

3.1. Agricultura

a) El Pla de regadius de Catalunya.

b) Els plans de desenvolupament rural.

3.2. Silvicultura

a) El Pla general de política forestal de Catalunya.

b) Els plans d’ordenació dels recursos forestals.

3.3. Energia

a) El Pla d’energia de Catalunya.

b) El Pla d’implantació de l’energia eòlica.

3.4. Transport i mobilitat

a) El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya.

b) El Pla d’aeroports i heliports de Catalunya.

c) El Pla de ports de Catalunya.

d) Les Directrius nacionals de mobilitat.

e) Els plans directors de mobilitat.

f) Els plans específics de mobilitat.

g) Els plans de mobilitat urbana.

h) Els plans directors d’aeroports.

i) El Pla de transport de viatgers.

3.5. Gestió de residus

a) El Pla territorial sectorial de residus municipals.

b) El Programa de gestió de residus municipals.

c) El Pla comarcal de gestió de residus municipals.

d) El Pla municipal de gestió de residus municipals.

e) El Programa de gestió de residus industrials.

f) El Programa de gestió de residus de la construcció.

específicament per reglament i que ha d’unificar l’ac-
tuació administrativa en matèria energètica, ambiental 
i urbanística.

2. L’avaluació ambiental de les activitats de producció 
d’energia eòlica i de les instal·lacions d’energia solar 
fotovoltaica s’ha de dur a terme dins el procediment 
d’autorització administrativa, d’acord amb la normativa 
vigent.

novena. qualificació dels Professionals

Tots els professionals que intervinguin en la preparació 
i la redacció dels documents a què fa referència aquesta 
llei han de tenir la titulació i les facultats adequades 
per a complir les tasques encomanades. La identitat i 
la titulació dels professionals que hi intervenen han de 
constar, en tots els casos, en l’expedient de tramitació 
de la figura de què es tracti.

disPosicions finals

Primera. autorització Per a desPlegar la llei

S’autoritza el Govern per a dictar les disposicions neces-
sàries per a desplegar aquesta llei i dur a terme l’aplica-
ció ambiental en els termes establerts per aquesta llei i 
per a adaptar-ne i actualitzar-ne els annexos.

segona. adequació de la normativa sectorial

La normativa sectorial reguladora de l’elaboració i 
l’aprovació de plans i programes s’ha d’adequar al que 
estableix aquesta llei amb relació al procés d’avaluació 
ambiental, sens perjudici de l’obligació immediata de 
dur a terme un procés d’avaluació ambiental pel que fa 
als plans i programes inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei i en els termes que estableix.

tercera. entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Annex 1. Plans i programes sotmesos a avaluació am-
biental

1. Instruments de planejament territorial:

a) El Pla territorial general.

b) Els plans territorials parcials.

c) Els plans directors territorials.

d) Altres plans territorials sectorials no especificats en 
l’apartat 3.

e) Els plans comarcals de muntanya.

2. Instruments de planejament urbanístic:

a) Els plans d’ordenació urbanística municipal.

b) Els plans parcials urbanístics de delimitació.

c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació 
en sòl no urbanitzable de construccions destinades a les 
activitats de càmping i també el planejament urbanístic 
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e) La magnitud i l’abast en l’espai dels efectes (zona 
geogràfica i volum de la població que es poden veure 
afectades).

f) El valor i la vulnerabilitat de la zona probablement 
afectada a causa dels factors següents:

Primer. La població humana afectada pels riscos de 
protecció civil.

Segon. El patrimoni natural, la diversitat biològica, les 
característiques naturals especials o el patrimoni cul-
tural de la zona.

Tercer. La superació de nivells o valors límit de qualitat 
del medi ambient.

Quart. L’explotació intensiva de la terra.

Cinquè. Els efectes en els espais naturals protegits en 
l’àmbit català, estatal, comunitari o internacional.

Annex 3. Contingut de l’informe de sostenibilitat am-
biental del pla o el programa

1. L’informe de sostenibilitat ambiental del pla o pro-
grama ha de contenir, d’acord amb l’article 21, la infor-
mació següent:

a) Un esbós del contingut i els objectius principals del 
pla o programa, el marc normatiu en què es desenvolu-
pa, la vigència proposada, les relacions amb altres plans 
o programes i els instruments que el desenvoluparan.

b) La descripció dels aspectes rellevants de la situació 
actual del medi ambient i també de la seva probable 
evolució en cas de no aplicar el pla o programa.

c) Les característiques ambientals de les zones que es 
poden veure afectades d’una manera significativa.

d) Tot problema ambiental existent que es consideri 
transcendent per al pla o programa i, particularment, 
els problemes relacionats amb les zones d’importància 
ambiental i amb els espais naturals protegits designats 
d’acord amb la legislació aplicable.

e) Els objectius de protecció ambiental fixats en l’àmbit 
internacional, comunitari europeu, estatal, català o local 
que tinguin relació amb el pla o programa, inclosos els 
objectius de qualitat paisatgística que siguin aplicables 
d’acord amb els catàlegs i les directrius del paisatge.

f) Els criteris i els objectius ambientals adoptats per 
a l’elaboració del pla o programa derivats de l’anàlisi 
dels aspectes a què fan referència les lletres a, b, c, d 
i e, els quals han d’ésser congruents amb els fixats pel 
document de referència emès prèviament per l’òrgan 
ambiental, s’han de referir a tots els vectors ambientals 
afectats, s’han d’exposar d’una manera jerarquitzada en 
funció de la seva importància relativa i, en la mesura 
que es pugui, s’han d’acompanyar d’indicadors que en 
permetin verificar el compliment.

g) La descripció i l’avaluació de les alternatives selecci-
onades, entre altres, de l’alternativa zero, amb un resum 
dels motius de la selecció i una descripció de la manera 
en què s’ha dut a terme l’avaluació. Aquesta avaluació 
ha d’incloure la verificació del compliment dels criteris i 
els objectius esmentats en la lletra f i, en aquest context, 

g) El Programa de gestió de dejeccions ramaderes.

h) Els plans comarcals de gestió de les dejeccions ra-
maderes.

3.6. Gestió de recursos hídrics

a) El Programa de mesures.

b) Els plans i els programes de gestió específics.

3.7. Ocupació del domini públic maritimoterrestre: els 
plans d’ordenació de platges.

3.8. Telecomunicacions: el Pla d’ordenació ambiental 
de les instal·lacions de telefonia mòbil i de radiocomu-
nicació.

3.9. Turisme: el Pla de turisme de Catalunya.

3.10. Equipaments comercials: el Pla territorial sectorial 
d’equipaments comercials.

3.11. Espais naturals i biodiversitat

a) El Pla d’espais d’interès natural.

b) El Pla territorial sectorial de connectors ecològics.

c) Els plans de prevenció d’incendis en espais naturals 
de protecció especial.

d) Els plans d’actuació en zones de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric.

Annex 2. Criteris que s’han de seguir per a adoptar la 
decisió prèvia d’avaluació ambiental de plans i progra-
mes

Per tal d’adoptar la decisió prèvia d’avaluació ambiental 
de plans i programes, cal tenir en consideració:

1. Les característiques dels plans i programes, tenint en 
compte, especialment, els aspectes següents:

a) Si constitueixen un marc per a projectes i altres ac-
tivitats respecte a la ubicació, les característiques, les 
dimensions, les condicions de funcionament o l’assig-
nació de recursos.

b) Si influeixen en altres plans o programes, inclosos 
els que estan jerarquitzats.

c) L’adequació del pla o programa per a la integració 
d’aspectes ambientals, amb l’objectiu fonamental de 
promoure el desenvolupament sostenible.

d) Els problemes ambientals significatius per a aquest 
pla o programa.

e) L’adequació del pla o programa per a l’aplicació de la 
legislació comunitària en matèria ambiental.

2. Les característiques dels efectes i de la zona d’in-
fluència probable, considerant, en particular, els trets 
següents:

a) La probabilitat, la durada, la intensitat o el grau, la 
freqüència i la reversibilitat dels efectes.

b) El caràcter acumulatiu dels efectes.

c) El caràcter transfronterer dels efectes.

d) Els diferents riscos que poden afectar les persones o 
el medi ambient.
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d) Un informe relatiu a l’ocupació i a les inversions pre-
vistes.

3. El contingut i el nivell de detall de l’informe de soste-
nibilitat ambiental s’han de desenvolupar, d’acord amb 
el document de referència, en funció del tipus i l’escala 
del pla o programa subjecte a avaluació, per a evitar que 
resultin propis d’altres instruments de major o menor 
amplitud o detall.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2009

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	398/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	22/2008,	relatiu	a	Sistema	
d’Emergències	Mèdiques,	SA,	corres-
ponent	al	2006
Tram. 256-00042/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 20, 22.04.2009, DSPC-C 542 - 547

comissió de la sindicatura de comPtes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 21 i 22 d’abril, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
22/2008, relatiu a Sistema d’Emergències Mèdiques, 
SA, corresponent al 2006 (tram. 256-00042/08).

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

resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 22/2008, relatiu a Sistema d’Emergències Mè-
diques, SA, corresponent al 2006.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2009

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

la justificació de la idoneïtat ambiental de l’alternativa, 
que ha de tenir en compte també els possibles efectes 
acumulatius amb altres plans o programes. S’han de 
descriure, així mateix, les dificultats que hagi trobat 
l’equip o el redactor o redactora de l’informe, com 
poden ésser les deficiències tècniques o la manca de 
coneixements i experiència, per a aconseguir la infor-
mació requerida. La selecció de les alternatives en cas 
de propostes tecnològiques ha d’incloure un resum de 
l’estat de l’art de cadascuna i ha de justificar els motius 
de l’elecció respecte a les millors tècniques disponibles 
en cada cas.

h) Els probables efectes significatius del pla o progra-
ma (secundaris, acumulatius, sinergètics, a curt, mitjà 
o llarg termini, permanents, temporals, positius i nega-
tius) sobre el medi ambient i la metodologia emprada 
per a analitzar-los, inclosos aspectes com el patrimoni, 
la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, 
la flora, la terra, l’aigua, l’aire, l’energia, els factors cli-
màtics, els béns materials, el patrimoni cultural, inclòs 
el patrimoni històric, el patrimoni geològic, el paisatge 
i la interrelació entre tots aquests aspectes.

i) Les mesures previstes per tal de prevenir, reduir i, 
en tant que sigui possible, compensar tots els efectes 
negatius importants en el medi ambient que es puguin 
derivar de l’aplicació del pla o programa. S’hi han d’in-
cloure les determinacions ambientals necessàries per a 
orientar la formulació i l’avaluació dels plans i progra-
mes previstos per al seu desenvolupament.

j) Si els documents econòmics financers del pla o pro-
grama no ho especifiquen, un informe sobre la viabilitat 
econòmica de les alternatives i de les mesures dirigides a 
prevenir-ne, reduir-ne o pal·liar-ne els efectes negatius.

k) Una descripció de les mesures previstes per a fer el 
seguiment del pla o programa i supervisar-lo de confor-
mitat amb el que estableix el capítol V.

l) Una avaluació global del pla o programa, amb la justi-
ficació detallada del compliment dels criteris i els objec-
tius ambientals adoptats i de la manera en què aquests i 
qualsevol aspecte ambiental s’han tingut en compte.

m) Un document de síntesi o de resum en termes fàcil-
ment comprensibles de la informació facilitada en els 
epígrafs precedents.

2. L’informe de sostenibilitat ambiental ha de contenir 
també la informació següent, si no s’ha desenvolupat 
en altres documents del pla o programa i les caracte-
rístiques específiques d’aquests ho fan necessari per a 
complir els objectius fixats per l’article 1:

a) Un estudi sociodemogràfic de la població de l’àrea 
d’influència.

b) La descripció de les zones habitades properes o fu-
tures, les distàncies crítiques i l’anàlisi dels factors de 
risc per a la salut de les poblacions limítrofes, segons 
llur naturalesa.

c) Una valoració integral de la incidència del projecte 
sobre factors com els moviments de població, la im-
plantació d’activitats o la necessitat de noves infraes-
tructures, entre altres.
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Resolució	447/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	tractament	de	les	dis-
capacitats	d’origen	orgànic
Tram. 250-01428/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 31, 14.04.2009, DSPC-C 535

comissió de benestar i immigració

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió tin-
guda el dia 14 d’abril de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la inclusió de les discapaci-
tats d’origen orgànic en el barem de discapacitats amb el 
mateix nivell que les discapacitats físiques, psíquiques 
i sensorials (tram. 250-01428/08), 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. 
45640).

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 la comissió estatal de valoració, a trametre la ne-
cessitat d’accelerar els treballs perquè les discapacitats 
d’origen orgànic, ja contemplades en les discapacitats 
físiques, rebin un tractament adequat.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2009

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

Resolució	446/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	el	desenvolupament	
de	les	estratègies	de	coordinació	per	a	
prevenir	l’addicció	als	jocs	digitals	d’in-
fants	i	adolescents
Tram. 250-01662/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 31, 14.04.2009, DSPC-C 535

comissió de benestar i immigració

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió tin-
guda el dia 14 d’abril de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un 
programa d’accions per a prevenir l’addicció als jocs 
digitals d’infants i adolescents (tram. 250-01662/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 52231).

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

resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvo-
lupar 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 d’infants i adoles-
cents, en col·laboració, en aquest àmbit, amb entitats 
socials i altres administracions públiques.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2009

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Laura Massana Mas Marta Cid i Pañella
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Resolució	449/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	transferència	dels	re-
cursos	econòmics	necessaris	a	les	par-
tides	pressupostàries	del	Departament	
d’Agricultura,	Alimentació	i	Acció	Rural	
corresponents	al	contracte	global	d’ex-
plotació	i	al	relleu	generacional	al	camp,	
tan	bon	punt	sigui	efectiu	el	nou	siste-
ma	de	finançament	de	la	Generalitat	es-
tablert	per	l’Estatut	d’autonomia
Tram. 250-01548/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 28, 16.04.2009, DSPC-C 537

comissió d’agricultura, ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió tinguda el dia 16 d’abril de 2009, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la dotació amb 
els recursos econòmics necessaris de les partides pres-
supostàries del Departament d’Agricultura, Alimen-
tació i Acció Rural corresponents al contracte global 
d’explotació i al relleu generacional al camp (tram. 
250-01548/08), presentada 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.

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

resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Transferir els recursos econòmics necessaris, d’acord 
amb l’avaluació que en facin el Departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural i les organitzacions 
professionals represen tatives del sector agropecuari de 
Catalunya, a les partides pressupostàries del Departa-
ment d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural corres-
ponents al contracte global d’explotació, tan bon punt 
sigui efectiu el nou sistema de finançament de la Gene-
ralitat establert per l’Estatut d’autonomia.

2. Ade quar, d’acord amb l’apartat 1, les partides corres-
ponents del pressupost del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural a fi de donar compliment a les 
necessitats econòmiques de rivades dels contractes globals 
d’explotació, i també als compromisos governamentals 
relatius al relleu gene racional al camp de Catalunya: ju-
bilacions anticipades i de caràcter voluntari, vinculades a 
noves incorporacions a les explotacions agràries.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2009

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

Resolució	448/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	correcta	aplicació	de	
la	normativa	vigent	pel	que	fa	a	la	taxa	
per	activitats	de	control	i	inspecció	sa-
nitària	en	escorxadors,	sales	d’espece-
jament	i	de	transformació	de	la	caça	i	al-
tres	establiments	alimentaris	subjectes	
a	control	oficial
Tram. 250-01519/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 28, 16.04.2009, DSPC-C 537

comissió d’agricultura, ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió tinguda el dia 16 d’abril de 2009, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’aplicació de la 
taxa per activitats de control i inspecció sanitària en 
escorxadors, sales d’especejament i de transformació 
de la caça i altres establiments alimentaris subjectes 
a control oficial (tram. 250-01519/08), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir 
en un termini de tres mesos actuacions i mesures de 
control tendents a garantir la correcta aplicació de la 
normativa vigent pel que fa a la taxa per activitats de 
control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d’es-
pecejament i establiments de transformació de la caça i 
altres establiments alimentaris subjectes a control ofici-
al. En aquest mateix sentit, l’Administració ha d’enviar 
una circular a tots els escorxadors de Catalunya sobre 
el contingut de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, 
de mesures fiscals i financeres, el període de vigència 
d’aquesta i l’obligatorietat del seu compliment.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2009

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Josep Grau i Serís
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1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES CORPO-
RACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES O 
MEMÒRIES DE LA SINDICATURA DE COMP-
TES

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis-
calització	26/2007,	referent	al	Consell	
Comarcal	de	l’Alta	Ribagorça,	corres-
ponent	a	l’exercici	2003
Tram. 258-00012/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 20, tinguda el dia 21.04.2009 
(DSPC-C 542).

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	21/2008,	referent	a	la	Universitat	
Autònoma	de	Barcelona,	corresponent	
al	2004,	el	2005	i	el	2006
Tram. 258-00020/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 20, tinguda el dia 21.04.2009 
(DSPC-C 542).

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis-
calització	23/2008,	referent	a	Barcelona	
d’Infraestructures	Municipals,	SA,	cor-
responent	al	període	2001-2004
Tram. 258-00021/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 20, tinguda el dia 21.04.2009 
(DSPC-C 542).

Resolució	450/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’impuls	d’una	societat	de	
capital	de	risc	destinada	al	sector	agro-
alimentari
Tram. 250-01664/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 28, 16.04.2009, DSPC-C 537

comissió d’agricultura, ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió tinguda el dia 16 d’abril de 2009, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la constitució de 
la Generalitat com a soci de capital risc per als empre-
saris del sector agrari (tram. 250-01664/08), presentada 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 52229).

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

resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Impulsar, tal com té previst, la creació d’una so cietat 
de capital de risc –o l’ampliació de l’objecte social d’una 
societat ja existent– destinada al sector agroalimentari 
de Catalunya. L’objecte social ha de consistir a fer in-
versions tangibles, intangibles o d’ambdós tipus, amb 
l’objectiu de guanyar dimensió o inversions de caràc-
ter innovador en les empreses. Ha de comptar amb la 
participació dels produc tors en la inversió o ha de fer 
possible que el valor afegit de la inversió hi tingui una 
clara repercussió. També ha d’ésser útil per a les acci-
ons empresarials que comportin iniciar o consolidar 
un procés d’internacionalització. La societat de capital 
de risc ha de tenir una cura especial a promocionar les 
iniciatives empresarials del sector agroalimentari im-
pulsades per joves emprenedors.

2. Informar-lo, en un ter mini raonable de temps, de 
les possibilitats i de l’abast del suport de la societat de 
capital de risc destinada al sector empresarial agroali-
mentari de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2009

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Josep Grau i Serís
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	institut	de	prospectiva	professio-
nal	i	de	previsió	d’estudis
Tram. 250-01286/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 29 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 22.04.2009 
(DSPC-C 548).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 29 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 22.04.2009 
(DSPC-C 548).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 29, tinguda el dia 
22.04.2009 (DSPC-C 548).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 29, tinguda el dia 
22.04.2009 (DSPC-C 548).

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	específica	de	la	Cer-
danya
Tram. 202-00028/08

Decaïment

Decaiguda, vist que el Govern no ha donat conformitat 
a la tramitació.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.04.2009.

N. de la R.: L’escrit de notificació del Govern es repro-
dueix en la secció 4.70.10.

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	els	llocs	de	
treball	del	personal	que	presta	serveis	a	
les	delegacions	i	les	oficines	de	la	Ge-
neralitat	a	l’exterior
Tram. 250-01262/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 48, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
545).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	coordi-
nació	entre	administracions	en	l’emis-
sió	de	campanyes	de	publicitat	institu-
cional
Tram. 250-01510/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 48, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
545).

Proposta	de	resolució	sobre	la	versió	
en	llengua	castellana	del	web	de	la	Ge-
neralitat
Tram. 250-01511/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 48, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
545).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 28, tinguda el dia 16.04.2009 
(DSPC-C 537).

Proposta	de	resolució	el	requeriment	
al	Govern	de	l’Estat	d’ajuts	per	als	mu-
nicipis	afectats	pel	temporal	del	26	de	
desembre
Tram. 250-01538/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la ses-
sió núm. 48, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 545).

Proposta	de	resolució	sobre	la	continu-
ïtat	de	la	factoria	de	Nissan	a	Barcelo-
na
Tram. 250-01401/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 29, tinguda el dia 
22.04.2009 (DSPC-C 548).

Proposta	de	resolució	sobre	els	recur-
sos	no	executats	pel	Govern	de	l’Estat	
en	matèria	de	formació	contínua
Tram. 250-01417/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 29, tinguda el dia 
22.04.2009 (DSPC-C 548).

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	del	turisme	de	l’or	al	Pirineu
Tram. 250-01448/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 29, tinguda el dia 
22.04.2009 (DSPC-C 548).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 28, tinguda el dia 16.04.2009 
(DSPC-C 537).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	integra-
ció	en	la	Comissió	Catalunya	2014	de	re-
presentants	dels	municipis	dels	pobles,	
viles	i	ciutats	que	van	tenir	protagonis-
me	en	la	Guerra	de	Successió
Tram. 250-01550/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 48, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
545).

Proposta	de	resolució	sobre	la	reedició	
del	fullet	Ruta	1714	incorporant-hi	tres	
monuments	dedicats	a	la	memòria	del	
general	Moragues
Tram. 250-01551/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 48, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
545).

Proposta	de	resolució	sobre	les	asse-
gurances	agràries
Tram. 250-01613/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 28, tinguda el dia 16.04.2009 
(DSPC-C 537).

Proposta	de	resolució	sobre	l’atorga-
ment	d’ajuts	als	municipis	afectats	pel	
temporal	del	26	de	desembre
Tram. 250-01539/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 48, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
545).

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’una	línia	d’ajuts	i	subvencions	
per	als	municipis	de	la	Costa	Brava	
afectats	pel	temporal	del	26	de	desem-
bre
Tram. 250-01541/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 48, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
545).

Proposta	de	resolució	sobre	el	requeri-
ment	al	Govern	de	l’Estat	perquè	execu-
ti	el	pla	d’obres	de	millorament	i	arranja-
ment	de	la	platja	de	s’Albanell	i	del	port	
de	Blanes	(Selva)
Tram. 250-01542/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 48, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
545).
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Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	de	línies	d’ajuts	i	subvencions	per	
a	atendre	els	danys	produïts	pel	tempo-
ral	del	23	al	26	de	gener	de	2009
Tram. 250-01648/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 48, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
545).

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	afrontar	la	crisi	del	
sector	ramader
Tram. 250-01656/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 28, tinguda el dia 16.04.2009 
(DSPC-C 537).

Proposta	de	resolució	sobre	la	conces-
sió	administrativa	d’una	zona	a	la	cos-
ta	del	Delta	de	l’Ebre	per	a	la	cria	del	
musclo
Tram. 250-01678/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 28, tinguda el dia 16.04.2009 
(DSPC-C 537).

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’una	línia	d’ajuts	per	a	reconstruir	els	
hivernacles	del	Baix	Llobregat	destruïts	
pel	temporal
Tram. 250-01631/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 28, tinguda el dia 16.04.2009 
(DSPC-C 537).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	línies	d’ajuts	i	subvencions	per	als	
municipis	afectats	pel	temporal	del	23,	
el	24	i	el	26	de	gener	de	2009
Tram. 250-01638/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 48, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
545).

Proposta	de	resolució	sobre	l’adop-
ció	de	mesures	per	a	impedir	els	actes	
d’homenatge,	exaltació	o	apologia	del	
terrorisme
Tram. 250-01645/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 48, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
545).
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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	consultes	populars	
per	via	de	referèndum	de	Catalunya
Tram. 200-00059/08

Text presentat
Reg. 54502 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.04.2009

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 de Governació i Adminis-
tracions Públiques s’aprova l’Avantprojecte de Llei de 
consultes populars per via de referèndum de Catalunya 
i s’autoritza l’esmentat Conseller perquè el presenti al 
Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el trenta-u de març de dos mil 
nou.

Barcelona, 31 de març de 2009

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

Projecte de llei de consultes PoPulars Per via de re-
ferèndum de catalunya

Preàmbul

El Govern de la Generalitat té com a objectiu aprofundir 
en el desenvolupament de les previsions estatutàries i 
també, fomentar la participació i incrementar la qua-
litat democràtica impulsant la implementació de me-
canismes de participació ciutadana, per tal de fer més 
propera l’administració i assegurar la participació de 
la ciutadania en la presa de decisions que afecten els 
seu interessos.

L’Estatut d’autonomia, per primera vegada, reconeix tot 
un seguit de drets i principis rectors que han d’inspirar 
l’acció dels poders públics de Catalunya. Un dels drets 
que reconeix, de manera àmplia, és el dret de partici-
pació (art. 29). La Constitució ja disposa que la ciuta-
dania té dret a participar en els afers públics de manera 

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
immediata	del	Decret	251/2005,	del	22	
de	novembre,	pel	qual	s’estableixen	les	
mesures	d’implementació	d’un	sistema	
de	pesatge,	classificació	i	marcatge	de	
canals	porcines
Tram. 250-01680/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 28, tinguda el dia 16.04.2009 
(DSPC-C 537).

2.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A ENCO-
MANAR UN INFORME A LA SINDICATURA 
DE COMPTES O ALTRES ACTUACIONS

Proposta	de	resolució	d’encàrrec	a	la	
Sindicatura	de	Comptes	de	l’ampliació	
de	l’Informe	de	fiscalització	23/2008,	
referent	a	Barcelona	d’Infraestructures	
Municipals,	SA,	corresponent	al	perío-
de	2001-2004
Tram. 253-00002/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
en la sessió núm. 20, tinguda el dia 21.04.2009 (DSPC-
C 542).

Fascicle segon
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de transcendència especial per la ciutadania en l’àm-
bit de les competències de la Generalitat i es preveu 
que el seu efecte sigui consultiu i que el Govern ha de 
comparèixer davant el Ple del Parlament i pronunciar-
se sobre el seu capteniment en relació amb el resultat 
de la consulta. A més, també s’ha volgut preveure la 
possibilitat que siguin les institucions públiques les que 
puguin promoure una consulta popular per via de refe-
rèndum. Així, el Govern, el Parlament i els municipis 
estaran legitimats per, en tant que representants dels 
interessos de la ciutadania, proposar la convocatòria 
d’una consulta popular.

Pel que fa a l’àmbit municipal, en l’actualitat, les con-
sultes populars per via de referèndum ja es trobaven 
regulades en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, en el Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya i en el Decret 
294/1996, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de consultes populars municipals. Aquesta llei simplifi-
ca i dota de més garanties el procediment de recollida 
de signatures i validació de la proposta de consulta, 
quan aquesta prové del veïnat. Les consultes populars 
en l’àmbit municipal també tenen efectes consultius i 
es preveu que l’alcalde o alcaldessa ha de comparèixer 
davant el ple municipal i pronunciar-se sobre el resultat 
de la consulta.

Així doncs, la llei s’estructura en cinc títols. El primer 
títol està dedicat a les disposicions de caràcter general 
on es defineix la consulta popular per via de referèn-
dum com un instrument de participació directa per de-
terminar la voluntat del cos electoral sobre qüestions 
polítiques de transcendència especial amb les garanties 
pròpies del procediment electoral. També s’estableix 
l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la llei, així com es de-
fineix el cos electoral i es delimita l’abast de l’objecte de 
les consultes populars per via de referèndum.

El títol II regula les consultes populars per via de re-
ferèndum d’àmbit de Catalunya i es divideix en tres 
capítols. Un primer capítol que defineix l’àmbit, objec-
te, naturalesa i modalitats de les consultes populars, 
i el segon i tercer capítol que desenvolupen les dues 
modalitat de consulta popular, segons si la iniciativa 
prové del Govern, del Parlament o de l’àmbit munici-
pal. Així, les consultes populars iniciades pel Govern 
de la Generalitat, per una cinquena part dels diputats 
i diputades o dos grups parlamentaris i per 10 muni-
cipis de Catalunya conformen les consultes populars 
d’iniciativa institucional regulades pel capítol II. Les 
consultes populars promogudes per la ciutadania són 
les denominades consultes populars d’iniciativa popular 
i les regula el capítol III.

En les dues modalitats de consulta popular, es preveu 
un possible control de d’adequació constitucional i es-
tatutària de l’objecte de la consulta per part del Consell 
de Garanties Estatutàries, i una aprovació final, per 
majoria absoluta del Parlament, com a tràmit previ a 
la sol·licitud d’autorització de la consulta al Govern de 
l’Estat.

Pel que fa a la consulta d’iniciativa popular, es requereix 
que la proposta vingui avalada pel 3% de la població a 

directa (art.23), però a Catalunya, a través de l’Estatut, 
s’ha desenvolupat amb més intensitat i més concreció 
aquest dret, reconeixent a la ciutadania de Catalunya el 
dret a promoure la convocatòria de consultes populars 
per la Generalitat i els ajuntaments, en matèria de les 
seves competències.

Quan parlem de consultes populars hem de distingir 
dues categories diferents, per una banda, el que són ins-
truments de participació ciutadana dirigits a conèixer la 
posició o opinions de la ciutadania en relació amb qual-
sevol aspecte de la vida pública i que es materialitzen 
a través de múltiples i diverses modalitats; enquestes, 
fòrums de debat i participació, audiències públiques etc. 
I per l’altra banda, els referèndums, que són una moda-
litat de consulta popular on es crida a participar tot el 
cens electoral i en la que es garanteixen els requisits 
formals i legals per tal de validar la consulta i el seu 
resultat.

Fins ara, el referèndum només es preveu en tres supòsits 
molt concrets: el referèndum consultiu per les decisi-
ons polítiques d’especial transcendència (art. 92 CE); 
el referèndum constitucional per ratificar les reformes 
constitucionals (arts. 167 i 168 CE); i el referèndum 
per ratificar els estatuts d’autonomia (art. 151 CE). Els 
referèndums també es preveuen en l’àmbit municipal, 
on a instància dels ciutadans i ciutadanes o de l’ens local 
un municipi pot endegar el procediment per celebrar 
un referèndum que, sempre en última instància, haurà 
d’autoritzar l’Estat.

L’article 122 de l’Estatut estableix que correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva per a l’establiment 
del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l’acom-
pliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o 
pels ens locals, en l’àmbit de llurs competències, d’en-
questes, audiències públiques, fòrums de participació i 
qualsevol altre instrument de consulta popular, salvant 
el que disposa l’article 149.1.32 de la Constitució.

En aquest marc competencial es planteja l’establiment, 
a través d’aquesta llei, del règim jurídic, el procediment, 
l’acompliment i la convocatòria de les consultes popu-
lars per via de referèndum en l’àmbit de Catalunya i en 
l’àmbit municipal. L’autorització d’aquestes consultes 
populars, necessàriament, queda dins l’àmbit compe-
tencial de l’Estat en compliment del que disposa l’arti-
cle 149.1.32 de la Constitució espanyola. Igualment, les 
previsions d’aquesta llei sobre les consultes populars per 
via de referèndum a Catalunya respecta les previsions 
de la Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, que regula 
les diferents modalitats de referèndum i la Llei orgàni-
ca 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
No obstant, el que preveu la Llei orgànica 2/1980, de 
18 de gener, no és d’aplicació a les consultes populars 
en l’àmbit municipal, tal com preveu la seva disposició 
addicional.

La llei defineix dos àmbits de les consultes populars per 
via de referèndum, per una banda les consultes populars 
que es promoguin en l’àmbit de Catalunya i per l’altra, 
les que es promoguin en l’àmbit municipal.

Pel que fa a l’àmbit de Catalunya, s’ha definit que l’ob-
jecte de les consultes són aquelles qüestions polítiques 
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ralitat i dels ajuntaments sobre qüestions polítiques de 
transcendència especial per a la ciutadania.

article 3. concePte

Als efectes d’aquesta llei, una consulta popular per via 
de referèndum és un instrument de participació directa 
per determinar la voluntat del cos electoral sobre qües-
tions polítiques de transcendència especial amb les ga-
ranties pròpies del procediment electoral.

article 4. cos electoral

Són cridades a participar en una consulta popular les 
persones titulars del dret de vot a les eleccions al Par-
lament de Catalunya o a les municipals respectivament 
segons l’àmbit de la consulta, d’acord amb la legislació 
aplicable en cada àmbit.

article 5. Persones legitimades Per signar

1. Poden signar una proposta de consulta popular les 
persones majors d’edat que tenen la condició política 
de catalans i catalanes i no estan privades dels drets 
polítics.

2. En les consultes populars d’àmbit municipal només 
poden subscriure una consulta popular les persones ma-
jors d’edat que estiguin empadronades en el municipi 
on es proposa la consulta.

article 6. limitació en l’objecte de les consultes Po-
Pulars

1. L’objecte de les consultes populars, en cap cas, pot 
anar en detriment de les facultats reconegudes per la 
Constitució i l’Estatut a les institucions de la Generalitat 
de Catalunya i als ens locals.

2. No es pot formular una consulta popular que afecti 
un projecte de llei o una proposició de llei que s’estigui 
tramitant al Parlament.

article 7. documentació que acomPanya la ProPosta 
de consulta

La proposta de consulta popular s’ha d’acompanyar de 
la següent documentació: 

a. El text de la pregunta que ha de ser expressada de 
forma clara i inequívoca amb la finalitat que els i les vo-
tants es puguin pronunciar en sentit positiu o negatiu.

b. Una memòria explicativa de les raons que aconsellen, 
segons el promotor, la necessitat de la consulta popular 
i l’àmbit competencial d’aquesta.

article 8. retirada de la ProPosta de consulta

El promotor de la consulta popular pot retirar-la, en 
qualsevol moment de la tramitació anterior a la seva 
convocatòria.

article 9. nova formulació d’una consulta ProPosada 
o realitzada

1. Si la persona promotora retira la proposta de con-
sulta popular, aquest no pot tornar a formular una altra 
consulta popular de contingut igual o substancialment 

través d’un procés de recollida de signatures que, final-
ment, validarà el Parlament.

El títol III regula les consultes populars per via de re-
ferèndum d’àmbit municipal que es divideix en tres 
capítols. El primer capítol preveu les disposicions de 
caràcter general, això és, l’àmbit, l’objecte, la naturale-
sa, les modalitats i, en aquest cas, també, les matèries 
excloses de ser consultades per via de referèndum que, 
únicament, son aquelles relatives a les finances locals. 
La tramitació per a la sol·licitud de l’autorització de la 
convocatòria també es regula en aquest capítol perquè 
és comuna a les dues modalitat de consulta popular que 
es preveuen el els capítol II i III.

El capítol II desenvolupa les consultes populars d’inicia-
tiva institucional, que vol dir que han estat promogudes 
per l’alcalde o alcaldessa o la majoria absoluta dels regi-
dors o regidores del ple municipal de cada municipi. La 
proposta de consulta popular, per ser tramitada, haurà 
de ser aprovada per majoria absoluta de les persones 
membres del ple municipal. Finalment, el capítol III 
regula les consultes populars d’iniciativa popular que 
són les promogudes per un tant per cent determinat 
dels veïns i veïnes d’un municipi segons el nombre total 
d’habitants d’aquest.

El títol IV preveu el procediment de convocatòria i cele-
bració de les consultes populars per via de referèndum, 
tant en l’àmbit de Catalunya com en l’àmbit municipal, 
un cop han estat autoritzades per l’Estat.

El títol V regula els principis i garanties de la utilitza-
ció dels mitjans electrònics en les consultes populars 
per via de referèndum d’acord amb la Recomanació del 
Comitè de Ministres del Consell d’Europa de 2004, re-
lativa als estàndards legals, operacionals i tècnics pel 
vot electrònic.

Finalment, es preveuen quatre disposicions addicionals, 
una disposició transitòria, una final i una disposició de-
rogatòria dels articles 159, 160 i 161 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya i el 
Decret 294/1996, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de consultes populars municipals.

títol i. disPosicions generals

article 1. objecte

L’objecte de la llei és l’establiment del règim jurídic, 
el procediment, l’acompliment i la convocatòria per la 
mateixa Generalitat o pels ajuntaments, en l’àmbit de les 
respectives competències, de les consultes populars per 
via de referèndum, d’acord amb el que estableix l’article 
122 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

article 2. àmbit d’aPlicació

Aquesta llei és d’aplicació a les consultes populars per 
via de referèndum que promoguin les institucions pú-
bliques o la ciutadania de Catalunya en exercici del dret 
de participació reconegut per l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, en l’àmbit de les competències de la Gene-
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2. En el cas de les propostes de consulta popular que es 
trobin en tramitació parlamentària en el moment de la 
dissolució del Parlament, se suspendran tots els tràmits 
subsegüents fins a la investidura del president o de la 
presidenta de la Generalitat, sens perjudici d’exhaurir el 
tràmit de recollida de signatures o dels acords plenaris 
dels Ajuntaments, si aquest ja s’ha iniciat en el moment 
de la dissolució.

caPítol ii. consulta PoPular Per via de referèndum 
d’iniciativa institucional

article 16. iniciativa

La iniciativa d’aquesta modalitat de consulta popular 
correspon a: 

a. El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta 
del president presidenta.

b. El Parlament de Catalunya, a proposta d’una cin-
quena part dels diputats i diputades o dos grups par-
lamentaris.

c. Un 10% dels municipis que representin 500.000 ha-
bitants. La proposta de la consulta l’han de subscriure, 
inicialment, com a mínim 10 municipis.

secció i. iniciativa del Parlament i del govern de la 
generalitat

article 17. tramitació de la iniciativa del govern de 
la generalitat

1. El Govern de la Generalitat, a proposta del president 
o presidenta, pot acordar iniciar la tramitació per a la 
celebració d’una consulta popular. La proposta de con-
sulta popular ha de ser publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

2. Abans de ser publicada la proposta, el Govern pot 
sol·licitar el dictamen del Consell de Garanties Esta-
tutàries als efectes que es pronunciï sobre l’adequació 
constitucional i estatutària de la proposta de consulta 
popular.

3. La proposta de consulta ha de ser tramesa a la Mesa 
del Parlament juntament amb la documentació a la qual 
fa referència l’article 6 i, si escau, el dictamen del Con-
sell de Garanties Estatutàries.

4. La Mesa del Parlament verifica el compliment d’allò 
establert als articles 6, 7, 8, 9 i 11 i, en aquest cas, admet 
a tràmit la proposta de consulta popular i n’acorda la 
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya.

5. Si el Govern de la Generalitat no ha sol·licitat el dicta-
men al Consell de Garanties Estatutàries, la Mesa obre 
un termini de tres dies hàbils per tal que una desena part 
dels diputats i diputades o 2 grups parlamentaris puguin 
sol·licitar el dictamen als efectes que es pronunciï sobre 
l’adequació constitucional i estatutària de la proposta de 
consulta popular.

equivalent en el termini de 4 anys des de la data de 
formulació de l’esmentada consulta.

2. Si el Parlament o el ple municipal rebutgen una pro-
posta de consulta, no es pot formular una altra proposta 
de consulta popular sobre la mateixa qüestió en el termi-
ni de 4 anys des de la data en què ha estat rebutjada.

3. Si la consulta ha estat celebrada i la qüestió objecte 
de la consulta ha estat rebutjada pels ciutadans i ciuta-
danes, no es pot tornar a formular una altra consulta 
popular sobre la mateixa qüestió en el termini de 4 anys 
des de la data de celebració de l’esmentada consulta.

títol ii. consultes PoPulars Per via de referèndum 
d’àmbit de catalunya

caPítol i. disPosicions generals

article 10. àmbit de la consulta

Aquest títol regula les consultes populars per via de 
referèndum en l’àmbit territorial de Catalunya.

article 11. objecte de la consulta

L’objecte de les consultes populars per via de referèn-
dum d’àmbit de Catalunya són aquelles qüestions polí-
tiques de transcendència especial per la ciutadania en 
l’àmbit de les competències de la Generalitat.

article 12. modalitats de consultes PoPulars Per via 
de referèndum

Segons qui exerceix la iniciativa de la consulta popular 
aquesta pot ser: 

a. Consulta popular per via de referèndum d’iniciativa 
institucional.

b. Consulta popular per via de referèndum d’iniciativa 
popular.

article 13. naturalesa de la consulta

1. Les consultes populars per via de referèndum d’àmbit 
de Catalunya són consultives.

2. El Govern ha de comparèixer davant el Ple del Parla-
ment i pronunciar-se sobre el seu capteniment en relació 
amb el resultat de la consulta popular, en el termini de 
180 dies des de la celebració de la consulta.

article 14. tramitació Per a l’autorització

Un cop aprovada la proposta de consulta popular per 
part del Parlament, el president o la presidenta de la 
Generalitat tramet la sol·licitud d’autorització al Govern 
de l’Estat per tal que, si s’escau, l’autoritzi.

article 15. Períodes inhàbils Per a la formulació de 
ProPostes de consulta PoPular Per via de referèndum

1. No es pot formular cap proposta de consulta popular 
per via de referèndum en el període comprès entre la 
dissolució del Parlament i la investidura del president o 
presidenta de la Generalitat.
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constitucional i estatutari, es requereix el vot favorable 
de les dues terceres parts de les persones membres del 
Parlament per acordar la continuació de la tramitació 
de la proposta de consulta popular.

5. Transcorregut el termini sense que s’hagi sol·licitat el 
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries o bé, un 
cop emès el dictamen i, en el seu cas, haver superat la 
votació a què fa referència l’apartat anterior, la Mesa del 
Parlament comunica als municipis proposants l’obertura 
d’un termini de 90 dies per aportar els acords plenaris 
que subscriguin la iniciativa.

6. La Mesa revisa els acords plenaris aportats i, si s’es-
cau, es procedeix a l’aprovació de la proposta de con-
sulta popular.

article 21. aProvació de la iniciativa

1. El Parlament de Catalunya, en una sessió plenària 
convocada a aquests efectes, debat i sotmet a votació la 
proposta de consulta popular.

2. L’aprovació de la proposta de consulta popular reque-
reix el vot favorable de la majoria absoluta de les perso-
nes membres del Parlament. En cas del supòsit previst a 
l’apartat 4 de l’article 20, l’aprovació de la proposta de 
consulta popular requereix el vot favorable de les dues 
terceres parts de les persones membres del Parlament.

caPítol iii. consulta PoPular Per via de referèndum 
d’iniciativa PoPular

article 22. iniciativa

Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, en exercici del 
dret que els reconeix l’article 29.6 de l’Estatut, poden 
promoure la convocatòria d’una consulta popular en 
l’àmbit de Catalunya quan vingui avalada almenys pel 
3% de la població.

article 23. matèries excloses

Més enllà de les limitacions establertes a l’article 6, 
no poden ser objecte d’una consulta popular per via 
de referèndum d’iniciativa popular les qüestions sobre 
matèries tributàries o pressupostàries.

article 24. comissió Promotora

1. Una comissió promotora exerceix la representació 
de les persones signants de la proposta als efectes que 
en deriven.

2. La comissió promotora esta formada per un mínim de 
3 persones majors d’edat que tenen la condició política 
de persones catalanes d’acord amb l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya i que no estiguin privades dels seus 
drets polítics.

3. Els i les components de la comissió promotora no 
poden ser: 

a. Persones membres del Govern de la Generalitat de 
Catalunya.

b. Diputats o diputades al Parlament de Catalunya.

article 18. tramitació de la iniciativa del Parlament 
de catalunya

1. Quan la proposta de consulta popular la presenten 
una cinquena part dels diputats i diputades o 2 grups 
parlamentaris, la Mesa del Parlament verifica el compli-
ment d’allò establert als articles 6, 7, 8, 9 i 11 i, en aquest 
cas, admet a tràmit la proposta de consulta popular i 
n’acorda la publicació al Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya.

2. Publicada la proposta de consulta popular, la Mesa 
obre un termini de tres dies hàbils per tal que una dese-
na part dels diputats i diputades o 2 grups parlamentaris 
puguin sol·licitar el dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries als efectes que es pronunciï sobre l’ade-
quació constitucional i estatutària de la proposta de 
consulta popular.

article 19. aProvació de la iniciativa

1. Un cop transcorregut el termini a què es refereixen 
l’apartat 5 de l’article 17 i l’apartat 2 de l’article 18 sense 
que s’hagi sol·licitat el dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries o, si aquest s’ha sol·licitat, un cop s’hagi 
emès i publicat el corresponent dictamen al Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, el Parlament de 
Catalunya, en una sessió plenària convocada a aquests 
efectes, debat i sotmet a votació la proposta de consulta 
popular.

2. L’aprovació de la proposta de consulta popular re-
quereix el vot favorable de la majoria absoluta de les 
persones membres del Parlament. En cas que s’hagi sol-
licitat el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries 
i aquest hagi conclòs que la consulta formulada, en els 
seus termes, no s’adequa al marc constitucional i esta-
tutari, l’aprovació de la proposta de consulta popular 
requereix el vot favorable de les dues terceres parts de 
les persones membres del Parlament.

secció ii. iniciativa municiPal

article 20. tramitació de la iniciativa

1. La proposta de consulta popular ha de ser presentada 
a la Mesa del Parlament, juntament amb els acords ple-
naris dels municipis que inicien la tramitació.

2. La Mesa del Parlament verifica el compliment d’allò 
establert als articles 6, 7, 8, 9 i 11 i a l’apartat anterior 
d’aquest article, i, en aquest cas, admet a tràmit la pro-
posta de consulta popular i n’acorda la publicació al 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

3. Publicada la proposta de consulta popular, la Mesa 
obre un termini de tres dies hàbils per tal que una dese-
na part dels diputats i diputades o 2 grups parlamentaris 
puguin sol·licitar el dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries als efectes que es pronunciï sobre l’ade-
quació constitucional i estatutària de la proposta de 
consulta popular.

4. En cas que s’hagi sol·licitat el dictamen al Consell de 
Garanties Estatutàries i aquest hagi conclòs que la con-
sulta formulada, en els seus termes, no s’adequa al marc 
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segellats. Per a causes degudament justificades, la Junta 
Electoral pot acordar una pròrroga de 60 dies hàbils.

article 27. autenticació de les signatures

1. Les signatures han d’anar acompanyades del nom i els 
cognoms, el número del document nacional d’identitat 
i el domicili.

2. Les signatures s’han d’autenticar. L’autenticació l’ha 
de fer un notari o notària, un secretari o secretària 
judicial o el secretari o secretària de l’ajuntament del 
municipi en què la persona signant està empadronada. 
S’ha d’indicar la data en què es fa l’autenticació, que 
pot ésser individual o col·lectiva, plec a plec, cas en el 
qual s’ha d’indicar el nombre de signatures que conté 
cada plec.

3. La comissió promotora pot designar persones feda-
tàries especials perquè autentiquin les signatures, sens 
perjudici del que estableix l’apartat 2.

4. Poden adquirir la condició de persones fedatàries 
especials les persones de més de divuit anys i que ju-
rin o prometin davant la Junta Electoral d’autenticar 
les signatures que s’adjunten a la proposta de consulta 
popular.

5. Les persones fedatàries especials incorren, en cas 
de falsedat, en les responsabilitats que determinen les 
lleis.

article 28. acreditació de la inscriPció en el Padró 
municiPal

1. La comissió promotora ha de fer acreditar que les per-
sones signants estan inscrites en el padró municipal o 
bé, que el darrer veïnatge administratiu era a Catalunya, 
per a la qual cosa ha de presentar els plecs de signatures 
als òrgans o ens que poden fer aquesta acreditació, que 
són els següents: 

a) La secretaria de l’ajuntament on estan empadronades 
les persones signants o consta el darrer veïnatge admi-
nistratiu. En aquest cas, els plecs s’han de presentar en 
el registre de l’ajuntament corresponent.

b) L’Institut d’Estadística de Catalunya.

2. Els òrgans o ens a què fa referència l’apartat 1 han de 
deixar constància de la data d’entrada de la sol·licitud 
d’acreditació i de la del retorn a la comissió promotora 
amb les certificacions corresponents.

3. La comissió promotora pot sol·licitar l’acreditació de 
totes les signatures alhora o pot sol·licitar que els òrgans 
o ens que les poden acreditar les vagin acreditant a me-
sura que la dita comissió les vagi presentant en grups 
de plecs successius.

4. El temps que els plecs de signatures estan en els òr-
gans o ens administratius competents per a l’acredi-
tació, si la comissió promotora els lliura tots alhora i 
no continua recollint signatures, no compta als efectes 
del termini per a recollir les signatures que estableix 
l’article 26 o, si l’acreditació es fa una vegada exhaurit 
aquest termini, als efectes del termini per a lliurar les 
signatures que estableix l’article 29.1.

c. Persones membres d’ens locals.

d. Diputats o diputades del Congrés dels Diputats.

e. Senadors o senadores.

f. Diputats o diputades del Parlament Europeu.

4. Els i les components de la comissió promotora no 
poden incórrer en cap de les causes d’inelegibilitat o 
d’incompatibilitat que la legislació vigent estableix per 
als diputats i diputades del Parlament de Catalunya.

article 25. Presentació i admissió de la ProPosta

1. La sol·licitud per promoure una consulta popular s’ha 
d’adreçar a la Mesa del Parlament amb la relació de les 
persones membres designades com a comissió promo-
tora així com les seves dades personals.

2. La Mesa del Parlament verifica el compliment d’allò 
establert als articles 6, 7, 8, 9,11,23 i 24 així com a 
l’apartat anterior d’aquest article i, en aquest cas, ad-
met a tràmit la proposta de consulta popular i n’acorda 
la publicació al Butlletí Oficial del Parlament de Ca-
talunya.

3. Publicada la proposta de consulta popular, la Mesa 
obre un termini de tres dies hàbils per tal que una dese-
na part dels diputats i diputades o 2 grups parlamentaris 
puguin sol·licitar el dictamen als efectes que es pronun-
ciï sobre l’adequació constitucional i estatutària de la 
proposta de consulta popular.

4. En cas que s’hagi sol·licitat el dictamen al Consell de 
Garanties Estatutàries i aquest hagi conclòs que la con-
sulta formulada, en els seus termes, no s’adequa al marc 
constitucional i estatutari, es requereix el vot favorable 
de les dues terceres parts de les persones membres del 
Parlament per acordar la continuació de la tramitació 
de la proposta de consulta popular.

article 26. recollida de signatures

1. Una vegada admesa a tràmit la proposta i, si escau, 
emès el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
i, en el seu cas, efectuada la votació a la qual fa referèn-
cia l’apartat 4 de l’article 25, la Comissió promotora ha 
de presentar a la Junta Electoral els plecs necessaris per 
recollir signatures amb el text de la pregunta a realitzar 
en cada full i a continuació l’espai destinat a recollir 
signatures de manera que quedi garantida la validesa 
dels plecs. La Junta Electoral segella i numera els fulls 
i ha de tornar els plecs a la comissió promotora en el 
termini de 3 dies hàbils.

2. Per motius degudament justificats, la Junta Electo-
ral, a petició de la comissió promotora, pot acordar que 
aquesta, en comptes de presentar tots els plecs per a 
recollir signatures alhora, els pugui anar presentant en 
grups de plecs successius, i per districtes territorials. El 
termini de segellament per a cada grup de plecs presen-
tat comença a comptar a partir de la data de presentació 
respectiva.

3. La Comissió promotora ha de recollir les signatures 
en el termini de 6 mesos a comptar del dia en què la 
Junta Electoral li ha retornat el primer grup de plecs 
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títol iii. consultes PoPulars Per via de referèndum 
d’àmbit municiPal

caPítol i. disPosicions generals

article 32. àmbit de la consulta

Aquest títol regula les consultes populars per via de 
referèndum en l’àmbit municipal.

article 33. objecte de la consulta

1. L’objecte de les consultes populars per via de refe-
rèndum en l’àmbit municipal són els assumptes de la 
competència pròpia municipal i de caràcter local que 
siguin de transcendència especial per als interessos dels 
veïns i veïnes.

2. Als efectes que estableix l’apartat anterior, tenen ca-
ràcter local aquells assumptes en què no concorre un 
interès supramunicipal prevalent.

3. En les consultes municipals es poden formular con-
sultes sota la modalitat de diferents opcions a escollir 
per les persones votants.

article 34. matèries excloses

Més enllà de les limitacions establertes a l’article 6, no 
poden ser objecte d’una consulta popular els assumptes 
relatius a les finances locals.

article 35. modalitats de consultes PoPulars Per via 
de referèndum d’àmbit municiPal

Segons qui exerceix la iniciativa de la consulta popular 
aquesta pot ser: 

a. Consulta popular per via de referèndum d’àmbit mu-
nicipal d’iniciativa institucional.

b. Consulta popular per via de referèndum d’àmbit mu-
nicipal d’iniciativa popular.

article 36. naturalesa de la consulta

1. Les consultes populars per via de referèndum d’àmbit 
municipal són consultives.

2. L’alcalde o alcaldessa ha de comparèixer davant el 
ple municipal i pronunciar-se sobre el seu capteniment 
en relació amb el resultat de la consulta popular, en el 
termini de 180 dies des de la celebració de la consulta.

article 37. tramitació Per a l’autorització

L’alcalde o alcaldessa tramet tota la documentació re-
lativa a la proposta de consulta popular al departament 
de l’Administració de la Generalitat competent en ma-
tèria d’administració local per tal que, en el termini de 
30 dies, el Govern de la Generalitat faci arribar la sol-
licitud de consulta popular al Govern de l’Estat a la qual 
ha d’adjuntar un informe sobre la conveniència de fer la 
consulta, d’acord amb l’àmbit competencial de l’objecte 
de la consulta i l’interès general de Catalunya.

5. La comissió promotora, juntament amb la presentació 
del plec de signatures amb els fulls segellats i numerats 
per la Junta Electoral, ha de lliurar, en suport electrònic, 
als òrgans o ens competents per a l’acreditació, la in-
formació sobre la identificació de les persones signants 
continguda en els plecs: nom, primer cognom, segon 
cognom, número de document nacional d’identitat o nú-
mero d’identificació de persona estrangera que figura a 
la targeta corresponent i domicili.

La comissió promotora ha de fer una declaració formal 
de la concordança del nombre i identificació de les per-
sones signants dels plecs del nombre i identificació de 
les persones signants registrades en suport electrònic.

article 29. lliurament de les signatures

1. Els plecs amb les signatures autenticades, juntament 
amb les acreditacions de la inscripció de les persones 
signants en el padró municipal, s’han de lliurar a la 
Junta Electoral fins als 10 dies hàbils posteriors al ven-
ciment del termini que estableix l’article 26.

2. La Junta Electoral, una vegada li han estat lliurats els 
plecs i les certificacions corresponents, els comprova i 
fa el recompte de les signatures en un acte públic, al 
qual han d’ésser citades les persones representants de 
la comissió promotora. La Junta Electoral declara nul-
les les signatures que no compleixin els requisits que 
aquesta llei estableix i no les computarà.

3. La Junta Electoral, si el nombre de signatures vàli-
des és igual o superior al 3% de la població, ho ha de 
comunicar, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
de la data de l’acte públic de recompte de signatures, a 
la Mesa del Parlament i li ha de trametre els plecs de 
signatures i les certificacions indicant el nombre total 
de les considerades vàlides.

article 30. aProvació de la iniciativa

Rebuda la documentació per part de la Junta Electo-
ral, el Parlament de Catalunya, en una sessió plenària 
convocada a aquests efectes, debat i sotmet a votació la 
proposta de consulta popular que ha de ser aprovada per 
majoria absoluta de les persones membres de la cambra. 
En cas del supòsit previst a l’apartat 4 de l’article 25, 
l’aprovació de la proposta de consulta popular requereix 
el vot favorable de les dues terceres parts de les persones 
membres de la cambra.

article 31. indemnització Per desPeses

La Comissió Promotora pot ser indemnitzada per les 
despeses degudament justificades que hagi realitzat amb 
motiu de la recollida de signatures amb un màxim de 
40.000 euros sempre que s’hagin considerat vàlides i 
suficients les presentades.
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34 i 41 així com, en el primer apartat d’aquest article i, 
en aquest cas, s’admet a tràmit la proposta de consulta 
popular als efectes d’allò establert a l’article següent. La 
persona encarregada de la secretaria municipal també 
ha d’assessorar les persones membres de la comissió 
promotora per facilitar-los el compliment dels requeri-
ments esmentats anteriorment.

article 43. Procediment de recollida autenticació, 
acreditació i lliurament de signatures

1. El secretari o la secretària municipal acredita l’au-
tenticació de les signatures i que les persones signants 
es troben inscrites en el padró municipal.

2. La comissió promotora ha de recollir les signatures 
en el termini de 2 mesos. Excepcionalment, i a petició 
de la comissió promotora, l’alcalde o alcaldessa, previ 
informe del secretari o de la secretària municipal pot 
aprovar l’ampliació del termini fins a 4 mesos.

3. El secretari o la secretària municipal exerceix el con-
trol sobre el procediment i validació de signatures. Una 
vegada li han estat lliurats dins el termini establert els 
plecs i les certificacions corresponents, els comprova 
i fa el recompte de les signatures en un acte públic, al 
qual han d’ésser citades les persones representants de la 
comissió promotora. Les signatures que no compleixin 
els requisits que aquesta llei estableix es consideraran 
nul·les. El secretari o la secretària municipal estendrà 
la corresponent diligència acreditativa del resultat del 
recompte.

4. Una vegada transcorregut el termini de recollida de 
signatures, si s’han presentat el nombre suficient de sig-
natures vàlides, el secretari o la secretària ha de comu-
nicar-ho a l’alcalde o alcaldessa.

article 44. aProvació de la iniciativa

1. L’alcalde o alcaldessa ha de presentar al Ple la pro-
posta de consulta popular per al seu debat i votació. La 
proposta de consulta popular ha de ser aprovada per 
majoria absoluta de les persones membres del ple mu-
nicipal.

2. Un cop aprovada la proposta de consulta popular, 
l’alcalde o alcaldessa tramet la documentació al depar-
tament competent en matèria d’administració local, a fi i 
efecte d’iniciar el procediment que preveu l’article 37.

títol iv. Procediment Per a la celebració de la con-
sulta PoPular

article 45. convocatòria

1. Correspon la convocatòria de la consulta popular: 

a. El Govern de la Generalitat, en el cas de les consultes 
del títol II

b. L’alcalde o alcaldessa del municipi corresponent, en 
el cas de les consultes del títol III.

2. El Govern de la Generalitat, un cop concedida l’auto-
rització del Govern de l’Estat, ha de convocar la consul-
ta popular mitjançant decret, en el qual hi ha de constar 

caPítol ii. consulta PoPular Per via de referèndum 
d’àmbit municiPal d’iniciativa institucional

article 38. iniciativa

La iniciativa d’aquesta modalitat de consulta popular 
correspon a: 

a. L’alcalde o alcaldessa.

b. La meitat més un dels regidors o regidores del ple 
municipal.

article 39. aProvació de la iniciativa

El secretari o la secretària municipal verifica el compli-
ment dels requisits establerts als articles 6, 7, 8, 9, 33, 
34 i, en aquest cas, la proposta de consulta popular és 
presentada al Ple per al seu debat i votació. La proposta 
de consulta popular ha de ser aprovada per majoria ab-
soluta de les persones membres del ple municipal.

caPítol iii. consultes PoPulars Per via de referèndum 
d’àmbit municiPal d’iniciativa PoPular

article 40. iniciativa

Els veïns i veïnes d’un municipi, en exercici del dret 
que els reconeix l’article 29.6 de l’Estatut d’autonomia, 
poden promoure la convocatòria d’una consulta popular 
en l’àmbit municipal. Aquesta convocatòria ha de tenir 
l’aval com a mínim de: 

– El 30% dels habitants en poblacions de 2.000 habi-
tants o menys.

– 600 habitants més el 20% dels habitants que exce-
deixen els 2000 habitants, en poblacions entre 2001 i 
5.000 habitants.

– 1.200 més el 10% dels habitants que excedeixen els 
5.000 habitants, en les poblacions entre 5.001 i 100.000 
habitants.

– 10.700 més el 5% dels habitants que excedeixen els 
100.000 habitants, en les poblacions de més de 100.000 
habitants.

article 41. comissió Promotora

1. Una comissió promotora exerceix la representació 
de les persones signants de la proposta als efectes que 
en deriven.

2. Les persones membres de la comissió promotora han 
de ser veïns o veïnes del municipi i complir amb els 
requisits que preveu l’article 24.

article 42. Presentació i admissió de la ProPosta

1. La sol·licitud per promoure una consulta popular s’ha 
d’adreçar a l’alcalde o alcaldessa, acompanyant la do-
cumentació que preveu l’article 6 així com, la relació 
de les persones membres designades com a comissió 
promotora i les seves dades personals.

2. El secretari o la secretària municipal verifica el com-
pliment dels requisits establerts als articles 6, 7, 8, 9, 33, 
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b. Assessorar les persones membres de la comissió 
promotora per facilitar-los el compliment dels requisits 
formals i jurídics establerts.

c. La transferència del material necessari i de l’assesso-
rament tècnic per a la celebració del referèndum.

d. La resolució, amb caràcter vinculant, de les consultes 
que formulin les instàncies inferiors de l’administració 
electoral i la unificació dels criteris interpretatius, així 
com la revocació d’ofici o a instància de part de les 
decisions d’aquests òrgans.

e. La resolució dels recursos, queixes i reclamacions 
que se li adrecin en qualsevol fase de la celebració del 
referèndum.

f. Vetllar per la normativa relativa a les despeses de 
finançament del referèndum en el període que va de 
l’aprovació del decret de convocatòria a la declaració 
dels resultats oficials.

g. Exercir la potestat disciplinària sobre totes les per-
sones que intervinguin amb caràcter oficial en la cele-
bració del referèndum i corregir les infraccions sempre 
que no siguin constitutives de delicte.

h. Aprovar les actes de constitució de les instàncies in-
feriors de l’administració electoral del referèndum i de 
les meses electorals i de l’escrutini.

i. Certificar el resultat final del referèndum.

j. Informar a l’autoritat convocant del resultat del re-
ferèndum.

k. Qualsevol altra atribució que se li pugui encomanar 
per llei.

article 49. camPanya informativa

1. La campanya informativa està destinada a que les 
persones promotores de la consulta popular per via de 
referèndum i els partits polítics expliquin el seu posici-
onament en relació amb la consulta popular.

2. La durada de la campanya d’informació és la que es 
fixi al decret de convocatòria de la consulta, sense que 
pugui ser inferior a deu dies ni superior a 20, i finalitza 
a les zero hores del dia anterior a la consulta.

article 50. esPais i llocs Públics d’informació

1. Les persones promotores de la consulta popular per 
via de referèndum i els partits polítics amb representa-
ció al Parlament de Catalunya, en el cas de les consultes 
del Títol II, i les persones promotores de la consulta 
popular d’àmbit municipal i els grups polítics amb re-
presentació a l’ajuntament, en el cas de les consultes del 
títol III, tenen dret a la utilització d’espais gratuïts per a 
realitzar la campanya informativa.

2. Els espais gratuïts en els mitjans de comunicació de 
titularitat pública local queden limitats a l’àmbit local 
afectat quan la consulta popular és d’àmbit municipal.

3. L’ajuntament ha de reservar llocs gratuïts per la col-
locació de la informació i facilitar locals oficials o llocs 
públics, també gratuïts, per a actes de la campanya d’in-
formació, que han de ser comunicats a la junta electoral 

la data de la consulta. El decret es publica en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i se’n fa difusió 
en les emissores de ràdio i televisió i en els diaris de 
major circulació de Catalunya dins dels 5 dies naturals 
següents a la publicació al diari oficial. També es pu-
blica en els butlletins oficials de les províncies i en els 
taulers d’edictes de tots els ajuntaments de Catalunya i 
de les representacions diplomàtiques i consulars.

3. La convocatòria per part de l’alcalde o alcaldessa 
s’ha de realitzar en els trenta dies hàbils següents a la 
notificació, si s’escau, de l’autorització corresponent. El 
Decret de convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis dels ajun-
taments, així com en les pàgines webs dels ajuntaments 
i de la Generalitat de Catalunya.

4. La convocatòria ha de contenir els termes de la con-
sulta.

article 46. data de la consulta

1. La consulta s’ha de realitzar entre els trenta i els cent 
vint dies posteriors a la data de publicació del decret 
de convocatòria.

2. Les consultes populars no es poden celebrar entre 
els 90 dies anteriors i els 90 posteriors a la data de ce-
lebració d’eleccions municipals o d’una altra consulta 
popular per via de referèndum. En el cas de les consul-
tes populars d’àmbit de Catalunya, aquestes tampoc es 
podran celebrar entre els 90 dies anterior i els 90 dies 
posteriors a la data de celebració de les eleccions al 
Parlament de Catalunya o a les Corts Generals.

3. Si es convoca una consulta estant pendent la celebra-
ció d’una altra, la data de votació ha de ser la mateixa 
per a totes dues, sense que comporti l’incompliment dels 
terminis establerts en l’apartat 1.

article 47. decret de convocatòria

El decret de convocatòria ha de contenir: 

a. La pregunta que ha de respondre el cos electoral con-
vocat.

b. Dia de la votació.

c. Administració electoral que té encomanades les fun-
cions de control i seguiment del procés.

d. Durada de la campanya informativa.

e. Mitjans materials i personals necessaris per al de-
senvolupament de la consulta i els responsables de sub-
ministrar-los.

article 48. administració electoral

1. Les juntes electorals s’han de constituir en el termini 
de 15 dies hàbils a la publicació de la convocatòria.

2. La Junta Electoral competent té les funcions que li 
són pròpies segons la regulació electoral vigent i, con-
cretament, per als supòsits previstos en aquesta llei: 

a. L’establiment d’instruccions vinculants per a les ins-
tàncies inferiors d’administració electoral del referèn-
dum.
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de continuar sense interrupció fins a les 20h, seguint les 
instruccions que faciliti la Junta Electoral competent.

2. Un cop finalitzada la votació s’ha de procedir a 
l’escrutini, complimentant la corresponent acta, en la 
qual s’ha d’indicar detalladament el nombre d’electors 
i electores, el de persones votants, el de vots en blanc, 
el de vots nuls i el de vots de cadascuna de les opcions 
formulades per la pregunta sotmesa a consulta.

3. Tot seguit, la Mesa, a través del seu president o pre-
sidenta, ha de trametre aquesta documentació a la Junta 
Electoral, la qual, el dia següent al de la votació realitza 
l’escrutini general, d’acord amb la normativa electoral, i 
ha de comunicar el resultat a l’autoritat convocant.

4. Transcorregut el termini de 5 dies des de la data de 
l’escrutini sense que s’hagin produït reclamacions, la 
junta proclama el resultat de la consulta popular i tramet 
còpia al president o a la presidenta de la Generalitat per 
tal que procedeixi a la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. En el cas de les con-
sultes del títol III, el termini per a proclamar el resultat 
de la consulta popular és d’un dia.

5. En el cas que es presenti alguna reclamació contra 
l’escrutini ha de ser resolta d’acord amb el que estableix 
la normativa electoral vigent.

article 56. recursos

1. Contra els actes administratius de les diferents admi-
nistracions públiques entrevinents es pot interposar, si 
procedeix, recurs contenciós administratiu.

2. Contra els actes de l’administració electoral es pot 
interposar recurs contenciós administratiu de confor-
mitat amb la legislació electoral.

article 57. registre de consultes PoPulars Per via 
de referèndum

Es crea el Registre de Consultes Populars per via de 
Referèndum adscrit al departament competent en ma-
tèria electoral en el qual s’hi inscriuen les sol·licituds de 
consultes populars, les que han estat aprovades pel Par-
lament o pel Ple municipal i no han estat autoritzades 
per l’Estat, les que han estat rebutjades pel Parlament 
o pel Ple Municipal, les que han estat autoritzades i els 
resultats de les que s’han celebrat.

títol v. utilització dels mitjans electrònics

article 58. PrinciPis generals

1. La utilització de mitjans electrònics en les consultes 
populars per via de referèndum han de respectar els 
principis generals de democràcia i participació i, de 
forma més específica, els següents aspectes: 

a. Identificació plena del votant de tal forma que aquest 
canal de votació garanteixi que qui està votant és real-
ment la persona legitimada per a fer-ho.

b. Prohibició de possibles vots múltiples per part de la 
mateixa persona.

competent en el termini de deu dies següents a la publi-
cació de la convocatòria.

4. En el cas de les consultes populars d’àmbit munici-
pal, la Junta Electoral competent ha d’establir els crite-
ris per a la distribució del temps gratuït en els mitjans 
de comunicació de titularitat pública atenent a criteris 
d’igualtat d’oportunitats i, subsidiàriament, al nombre 
de vots obtinguts en les darreres eleccions municipals 
per cada grup polític amb representació municipal.

5. En el cas de les consultes previstes al títol II, s’ha 
d’estar al que disposa la normativa electoral.

6. Els enviaments postals de propaganda pel referèndum 
han de gaudir de franquícia i servei especial d’acord 
amb el que preveu la normativa electoral.

article 51. camPanya institucional

A partir de la convocatòria i fins la finalització de la 
campanya informativa, les administracions competents 
en funció de l’àmbit de la convocatòria poden realitzar 
una campanya institucional adreçada a informar a la 
ciutadania sobre la data de la consulta, el procediment 
per votar i els requisits i tràmits del vot per correu i, 
si s’escau, electrònic, el text de la pregunta objecte de 
consulta, sense que en cap cas es pugui influir sobre la 
orientació del vot.

article 52. PaPeretes

1. La Junta Electoral ha d’aprovar el model oficial de 
papereta que ha de contenir imprès el text de la pre-
gunta, sobres i actes per a la celebració de la consulta 
popular.

2. La papereta ha de ser accessible a les persones amb 
discapacitat visual, en els termes establerts reglamen-
tàriament.

article 53. votació

1. La votació es realitza per mitjà de les paperetes ofici-
als, d’acord amb els termes fixats a la consulta.

2. Es consideren nul·les les paperetes que no s’ajusten al 
model oficial, les que ofereixen dubtes sobre la decisió 
del votant o les que contenen algun tipus d’esmenes, 
signes, paraules alienes a la consulta.

3. Es considera vot en blanc el sobre que no contingui 
cap papereta. Quan el sobre conté més d’una papereta 
de la mateixa opció el vot és considerat vàlid i si les 
paperetes són de diferents opcions el vot es considera 
nul.

article 54. vot Per correu

Les persones que prevegin que el dia de la votació no es 
trobaran a la seva localitat, poden emetre el seu vot per 
correu davant la Junta Electoral, en els termes previstos 
a la legislació de règim electoral general.

article 55. votació i escrutini

1. A les 9 hores del dia fixat per a la votació i un cop 
estesa l’acta de constitució, s’ha d’iniciar la votació i ha 
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tiva electoral dels sistemes de vot electrònic utilitzats. 
El Parlament ha de fer públic aquest informe.

4. Els partits polítics amb representació a l’àmbit ter-
ritorial afectat han de rebre tota la informació tècnica 
del sistema de votació electrònica, incloent-hi l’informe 
emès per l’autoritat externa i independent

disPosició addicional Primera

En tot allò no previst en aquesta llei és d’aplicació la 
normativa electoral vigent.

disPosició addicional segona

1. Es suprimeix el Registre de consultes populars mu-
nicipals adscrit a la Direcció General d’Administració 
Local del departament de Governació i Administracions 
Públiques creat per l’article 7 del Decret 294/1996, de 
23 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de consultes 
populars municipals.

2. Les dades del registre de consultes populars munici-
pals s’incorporen al Registre de Consultes Populars per 
via de referèndum de l’article 55 d’aquesta llei.

disPosició addicional tercera

L’administració convocant es fa càrrec de les despeses 
que representi l’organització de la consulta popular.

disPosició addicional quarta

El temps gratuït del que disposaran les comissions 
promotores en el cas de consultes populars per via de 
referèndum d’iniciativa popular, serà el que pertoqui, 
d’acord amb l’article 64.1 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General, segons el 
percentatge resultant de les signatures vàlides obtin-
gudes com si fossin els vots vàlids a que fa referència 
l’esmentat article.

disPosició transitòria

Les funcions que aquesta llei assigna a la Junta Elec-
toral, fins que s’aprovi la llei electoral de Catalunya, 
les compleixen els òrgans de l’administració electoral 
previstos a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general.

disPosició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents: 

a. Els articles 159, 160 i 161 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

c. Presentació equitativa de les diferents preguntes i 
opcions corresponents.

d. Secret del vot de tal forma que sigui impossible es-
tablir un vincle entre el contingut del vot i la persona 
que l’ha emès.

e. Prohibició de possibles addicions, sostraccions o ma-
nipulacions de vots.

f. Correcció de l’escrutini de tal forma que el resultat 
dels vots emesos per mitjans electrònics reflecteixi la 
voluntat ciutadana.

g. Garantia d’un nivell de transparència suficient per a 
que els actors interessats puguin dur a terme una obser-
vació i supervisió externa fonamentada.

h. Llibertat de votació de tal forma que s’exclogui qual-
sevol coerció externa al votant que determini l’orienta-
ció del seu vot.

2. El canal electrònic de votació ha de tenir sempre un 
caràcter voluntari de tal forma que qualsevol ciutadà 
i ciutadana pugui triar entre votar en paper o fer-ho 
electrònicament.

3. Els mitjans electrònics han de poder fer-se servir en 
la fase de recollida de signatures prevista en aquesta 
llei sempre que garanteixin una perfecta identificació 
del ciutadà i ciutadana i de la seva voluntat.

4. Correspon al Govern de la Generalitat l’aprovació 
de la regulació reglamentària per a la utilització dels 
mitjans electrònics en l’àmbit de les consultes populars, 
respectant els principis generals anteriors.

article 59. Plataforma única

La Generalitat de Catalunya ha de posar a disposició 
dels ens locals una plataforma tecnològica comuna que 
permeti la implantació homogènia del sistema de vot 
electrònic.

article 60. garanties i transParència

1. Una entitat, pública o privada, externa i independent, 
prestadora de serveis d’auditoria i certificació de vot 
electrònic, designada per l’administració convocant, ha 
de certificar la correcció del sistema de vot electrònic 
abans de la seva utilització mitjançant un informe que 
ha de lliurar a l’administració convocant i al Govern de 
la Generalitat. En funció d’aquestes dades, correspon al 
Govern de la Generalitat autoritzar l’ús de mitjans elec-
trònics en les consultes populars per via de referèndum 
d’àmbit municipal.

2. El Govern de la Generalitat determina reglamentà-
riament el procediment a seguir en la certificació del 
sistema per part de les entitats externes i independents 
i els criteris que aquestes han de verificar.

3. Una comissió formada per sis persones expertes, dues 
designades pel Parlament, dues designades pel Govern 
i dues designades per les entitats municipalistes en re-
presentació del món local, ha de tenir accés a tota la 
informació tècnica, incloent-hi l’informe de l’autoritat 
externa i independent, i ha de lliurar al Parlament un 
informe anual en el que s’avaluï l’adequació a la norma-
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55064) i Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 55092).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.04.2009 al 27.04.2009).

Finiment del termini: 28.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.04.2009.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	i	la	renovació	de	la	xarxa	de	sub-
ministrament	elèctric	del	Baix	Camp
Tram. 250-01811/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEF, 16.04.2009

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. 
54177)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a reclamar de l’empresa dis-
tribuïdora que en els seus plans d’inversió destini els 
recursos econòmics per realitzar les inversions neces-
sàries a la comarca del Baix Camp per tal de garantir 

b. Decret 294/1996, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de consultes populars municipals.

c. Les altres normes d’igual o inferior rang que s’oposen 
o contradiuen les disposicions d’aquesta llei.

disPosició final

S’autoritza al Govern de la Generalitat per a dictar les 
disposicions reglamentàries que siguin necessàries per 
a l’aplicació i desplegament d’aquesta llei.

antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de llei de consultes populars per via referèn-
dum a Catalunya.

2. Avantprojecte inicial de llei de consultes populars per 
via referèndum a Catalunya.

3. Acord de Govern d’aprovació de la memòria prèvia de 
l’ Avantprojecte de llei de consultes populars.

4. Memòria justificativa de la disposició.

5. Memòria econòmica.

6. Taula de vigències.

7. Tràmits d’informació púbica.

8. Certificat de la Comissió de Govern Local.

9. Al·legacions (organismes, particulars i altres depar-
taments).

10.  Informe interdepartamental d’impacte de gènere de 
l’Institut Català de les Dones.

11. Informes jurídics de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques.

12. Certificat del Consell Tècnic.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	contra-
ctació	immediata	de	les	obres	d’un	nou	
vial	entre	la	carretera	B-250	i	el	polígon	
Pratenc,	al	Prat	de	Llobregat
Tram. 250-01829/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	contra-
ctació	immediata	de	les	obres	de	des-
doblament	de	la	carretera	C-31	en	el	
tram	comprès	entre	Castell	i	Platja	d’Aro	
i	Palamós
Tram. 250-01831/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

la qualitat del subministrament elèctric especialment 
disperses a les zones rurals, d’acord amb els estàndards 
exigibles.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	nova	línia	d’autobús	entre	Santa	
Coloma	de	Queralt	i	Carme
Tram. 250-01835/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	nova	línia	d’autobús	entre	l’esta-
ció	d’Igualada	(Anoia)	i	l’estació	de	Ren-
fe	de	Martorell	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01833/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	la	freqüència	de	la	línia	d’autobús	en-
tre	Reus,	Igualada	i	la	Universitat	Autò-
noma	de	Barcelona
Tram. 250-01834/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	contra-
ctació	immediata	de	les	obres	de	millo-
rament	de	la	carretera	C-51	entre	Albi-
nyana	i	Valls
Tram. 250-01841/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	contra-
ctació	immediata	de	les	obres	de	millo-
rament	de	l’eix	Vic-Gironella	entre	Olost	
i	Olvan
Tram. 250-01842/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	
a	la	instal·lació	de	noves	empreses	a	
Abrera	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01843/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	transport	públic	per	carretera	
d’Igualada	a	Manresa	i	a	Vilafranca	del	
Penedès
Tram. 250-01838/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	l’oferta,	la	velocitat	comercial	i	
les	infraestructures	de	la	línia	entre	Bar-
celona	i	Igualada	de	Ferrocarrils	de	la	
Generalitat
Tram. 250-01839/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	connexió	
amb	transport	per	carretera	entre	Igua-
lada	i	l’estació	del	tren	regional	d’altes	
prestacions	de	Vilafranca	del	Penedès
Tram. 250-01840/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	contra-
ctació	de	personal	per	al	servei	de	trau-
matologia	de	l’Hospital	Universitari	Ar-
nau	de	Vilanova,	de	Lleida	(Segrià)
Tram. 250-01847/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	perllon-
gament	i	l’increment	de	la	freqüència	de	
pas	del	servei	de	la	línia	4	de	rodalia	de	
Sant	Vicenç	de	Calders	a	Tarragona
Tram. 250-01845/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’estudi	de	
solucions	a	la	mortaldat	de	d’ovelles	
en	explotacions	ramaderes	i	la	creació	
d’una	línia	d’indemnitzacions	per	als	
propietaris
Tram. 250-01851/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’encàrrec	
al	Consell	de	la	Cultura	Popular	i	Tradi-
cional	d’elaborar	una	fórmula	de	reco-
neixement	institucional	i	cultural	de	la	
sardana	i	impulsar-ne	la	dinamització
Tram. 250-01852/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	Pallars	Sobirà	en	l’àmbit	geogràfic	
d’aplicació	del	Pla	d’iniciatives	de	dina-
mització	comarcal
Tram. 250-01849/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	situació	
de	maltractament	que	pateixen	els	gos-
sos	dels	serveis	de	seguretat	de	Ferro-
carrils	de	la	Generalitat
Tram. 250-01850/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Conca	
de	Barberà	per	a	atendre	el	pagament	
dels	ajuts	de	menjador	escolar	dels	cur-
sos	2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01855/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Conca	
de	Barberà	per	a	atendre	el	pagament	
dels	ajuts	de	transport	escolar	dels	cur-
sos	2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01856/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	
Camp	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01853/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	
Camp	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01854/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Pe-
nedès	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01859/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Pe-
nedès	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01860/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Tarra-
gonès	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01857/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.



27 de abril de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 453

60

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Ebre	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01861/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Ebre	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01862/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.
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3.10.25.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	rotonda	entre	les	carre-
teres	L-214	i	L-243,	entre	Cervera	i	la	
Guàrdia-Lada
Tram. 250-01868/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’actua-
ció	de	sanejament	d’aigües	residuals	a	
l’Ametlla	de	Segarra
Tram. 250-01869/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.
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3.10.25.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reclama-
ció	del	retorn	dels	documents	sobre	es-
port	de	la	Generalitat	republicana	que	hi	
ha	a	la	biblioteca	de	l’Instituto	Nacional	
de	Educación	Física	de	Madrid
Tram. 250-01871/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	la	seguretat	a	l’entorn	
de	l’estació	de	tren	de	Cardedeu	(Vallès	
Oriental)
Tram. 250-01877/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabili-
tació	i	la	museïtzació	de	la	Torre	del	Mo-
ro,	a	Llinars	del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01878/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	les	escoles	velles	del	
CEIP	La	Muntanya,	d’Aiguafreda	(Vallès	
Oriental)
Tram. 250-01879/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	seguretat	vial	a	la	cruïlla	de	
la	carretera	C-563	a	Josa	de	Cadí
Tram. 250-01875/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	carril	bici	a	la	carretera	
BP-1432	entre	la	Garriga	i	l’Ametlla	del	
Vallès
Tram. 250-01876/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.
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3.10.25.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	i	la	posada	en	funcionament	de	
l’IES	Marta	Mata,	a	Montornès	del	Vallès	
(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01880/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	condici-
onament	i	el	millorament	de	la	carretera	
N-260	entre	Olot	i	Ripoll
Tram. 250-01881/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.
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3.10.25.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	recursos	del	contracte	programa	
d’acció	social	de	l’Ajuntament	d’Iguala-
da	(Anoia)
Tram. 250-01886/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	delimita-
ció	de	les	zones	vulnerables	de	conta-
minació	per	nitrats	del	Vallès	Oriental
Tram. 250-01887/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973), Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987) i 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 54988).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Camp	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01892/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	restau-
ració	de	les	pantalles	protectores	de	la	
carretera	C-60	a	l’entrada	de	Mataró
Tram. 250-01890/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54973) i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 54987).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 23.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	la	construcció	d’una	estació	de	tren	a	
Montornès	del	Vallès	(Vallès	Occidental)	
en	el	Pla	d’infraestructures	ferroviàries	
de	rodalia	de	Barcelona	per	al	període	
2008-2015
Tram. 250-01891/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Garrotxa	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01897/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Garrotxa	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01898/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	i	l’elaboració	d’un	informe	relatiu	
a	les	necessitats	en	ensenyaments	su-
periors	a	Montornès	del	Vallès	(Vallès	
Oriental)
Tram. 250-01894/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 55114).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.
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Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	agres-
sions	als	professionals	de	la	salut
Tram. 250-01902/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’atenció	primària	
al	barri	dels	Mangraners,	de	Lleida	(Se-
grià)
Tram. 250-01904/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Ripollès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01899/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Ripollès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01900/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	Parc	Nacional	d’Aigüestortes	i	Es-
tany	de	Sant	Maurici
Tram. 250-01901/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 55114).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).
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Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	i	la	presentació	al	Parlament	d’un	pla	
integral	de	seguretat	per	a	motoristes	i	
ciclistes
Tram. 250-01908/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 55114).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	supres-
sió	de	l’increment	de	l’impost	de	matri-
culació	de	motocicletes	i	ciclomotors
Tram. 250-01909/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	i	la	incentivació	del	sector	de	la	mo-
tocicleta	i	el	ciclomotor
Tram. 250-01910/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	trans-
port	públic	al	Berguedà
Tram. 250-01905/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	un	nou	sis-
tema	d’ajuts	per	a	la	rehabilitació	d’ha-
bitatges
Tram. 250-01906/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	substi-
tució	de	les	tanques	de	seguretat	de	les	
carreteres
Tram. 250-01907/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’habilita-
ció	de	la	figura	del	controlador	lleter
Tram. 250-01914/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’articula-
ció	d’un	mecanisme	d’avals	per	a	garan-
tir	els	préstecs	dels	ajuts	per	a	inver-
sions	en	regs	d’alta	eficiència,	millora	
dels	processos	de	transformació	i	co-
mercialització	de	productes	agraris	i	im-
plantació	de	xarxes	antipedra
Tram. 250-01915/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	paga-
ment	de	les	subvencions	atorgades	a	
les	agrupacions	de	defensa	forestal
Tram. 250-01912/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	partit	judicial	amb	seu	a	Sant	Cugat	
del	Vallès	(Vallès	Occidental)	i	la	dota-
ció	d’aquest	amb	dos	jutjats	de	primera	
instància	i	instrucció
Tram. 250-01918/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	l’estació	de	Montornès	Nord,	a	Mon-
tornès	del	Vallès	(Vallès	Oriental),	en	el	
Pla	d’infraestructures	ferroviàries	de	ro-
dalia	de	Barcelona	2008-2015
Tram. 250-01919/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
del	sector	agrícola	amb	alternatives	de	
caràcter	biològic	i	tecnològic	per	a	com-
pensar	la	reducció	de	matèries	actives	
autoritzades	per	al	tractament	de	pla-
gues	i	malalties	dels	conreus
Tram. 250-01916/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’acolliment	
dels	pagesos	afectats	per	la	plaga	de	la	
«Tuta	absoluta»	a	les	mesures	de	l’Or-
dre	AAR/415/2008
Tram. 250-01917/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	restabli-
ment	del	servei	de	ginecologia	al	centre	
d’atenció	primària	de	Caldes	de	Montbui	
(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01922/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	redacció	
del	projecte,	l’execució	de	les	obres	i	la	
posada	en	funcionament	del	CEIP	Cal-
derí,	a	Caldes	de	Montbui	(Vallès	Ori-
ental)
Tram. 250-01923/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	de	sistemes	d’informació	als	usua-
ris	del	tren	d’alta	velocitat	de	les	comar-
ques	i	zones	turístiques	per	on	passen
Tram. 250-01924/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 55114).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	previsió	
que	el	tram	entre	Mollet	del	Vallès	i	Ba-
dalona	de	la	carretera	B-500	sigui	lliure	
de	peatge
Tram. 250-01920/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	i	
la	rectificació	del	projecte	de	traçat	de	
la	plataforma	del	tren	d’alta	velocitat	al	
llarg	del	marge	del	Besòs	a	Mollet	del	
Vallès,	Martorelles	i	Sant	Fost	de	Camp-
sentelles
Tram. 250-01921/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	modifica-
ció	dels	mecanismes	d’aplicació	del	Pla	
d’iniciatives	de	dinamització	comarcal
Tram. 250-01928/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	estu-
dis	superiors	de	disseny	d’interiors	i	
disseny	gràfic	a	Tarragona
Tram. 250-01925/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	publica-
ció	de	la	convocatòria	d’ajuts	del	Pla	de	
desenvolupament	turístic
Tram. 250-01927/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	depura-
ció	de	responsabilitats	per	la	limitació	
de	la	llibertat	d’expressió	a	l’Asociación	
por	la	Tolerancia
Tram. 250-01931/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	l’accés	a	internet	a	la	Llagosta	
(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01938/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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	velo-
citat	en	el	servei	regional	de	la	línia	entre	
Portbou	i	Barcelona
Tram. 250-01940/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	dels	sistemes	de	pagament	telemà-
tic	a	l’autopista	de	l’eix	del	Llobregat
Tram. 250-01941/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 55114).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
ció	de	la	pràctica	del	surf	d’estel
Tram. 250-01949/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	conve-
niència	de	no	establir	un	doble	sistema	
de	pagament	del	peatge	dels	túnels	de	
Vallvidrera
Tram. 250-02005/08

Presentació
Reg. 54680 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep Rull i Andreu, 
Joan Recasens i Guinot, Anna Figueras i Ibàñez i As-
sumpció Laïlla i Jou, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent

ProPosta de resolució sobre la conveniència de no 
establir un doble sistema de Pagament del Peatge dels 
túnels de vallvidrera

exPosició de motius

Els túnels de Vallvidrera, inaugurats el 26 d’agost de 
1991 per l’empresa Tabasa, concessionària de la Gene-
ralitat de Catalunya per a la gestió, construcció, conser-
vació i explotació dels túnels i els seus accessos, són una 
peça bàsica dins la xarxa viària per les comunicacions 
amb la ciutat de Barcelona i, per tant, són utilitzats cada 
dia per milers d’usuaris que trien aquesta via per a llurs 
desplaçaments.

El túnel principal, que enllaça la Via Augusta de Bar-
celona i la Ronda de Dalt amb l’autopista de Sant Cugat 
- Manresa (E-9, C-16), s’ha convertit en un veritable 
accés a la capital catalana per a molts conductors proce-
dents de la comarca del Vallès, amb un volum de trànsit 
estimat de 35.000 vehicles diaris.

Els usuaris dels Túnels de Vallvidrera paguen una tarifa 
per a la seva utilització que varia en funció del tipus de 
vehicle i de l’hora per la qual es circula, tot distingint 
entre les hores punta i les hores vall.

El Govern Municipal de Barcelona, per mitjà del seu 
tinent d’alcalde d’Urbanisme, Infraestructures i Ha-
bitatge ha proposat d’encarir el peatge per als usuaris 
procedents de la comarca del Vallès a fi de «descon-
gestionar» el trànsit procedent d’aquesta zona de l’àrea 
metropolitana i discriminar, així, el peatge d’entrada i 
el de sortida.

Per la seva banda, el Govern, de la mà del director del 
Servei Català de Trànsit (SCT), s’ha manifestat receptiu 
a la proposta que ha qualificat de «positiva».

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 55013).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.04.2009 al 28.04.2009).

Finiment del termini: 29.04.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.04.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’arranja-
ment	dels	camins	rurals	del	parc	natural	
del	Delta	de	l’Ebre
Tram. 250-02006/08

Presentació

Reg. 54760 / Grup Parlamentari Socialistes  - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb el 
que preveu els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent proposta de resolució so-
bre l’arranjament dels camins rurals existents al Parc 
Natural del delta de l’Ebre

exPosició de motius

El Parc Natural del Delta de l’Ebre es conforma a par-
tir d’un conjunt de zones naturals disperses pel Delta, 
sobretot ubicades a la línia litoral.

El Delta és una zona altament humanitzada on el cultiu 
de l’arròs ha transformat totalment el paisatge. Aquesta 
transformació agrícola ha comportat la creació d’una 
xarxa de canalitzacions i camins per tal de donar aigua 
de rec i accés, respectivament, a totes les parcel·les de 
cultiu.

Són nombroses les activitats que es desenvolupen en el 
Delta i en els municipis del seu entorn, que tenen com 
a objectiu el fer conèixer aquest parc natural, així com 
fer partícips als seus visitants del entorn del que gau-
deixen. En aquest paratge existeixen nombrosos camins 
muni cipals de caràcter rural.

Les principals zones naturals del Parc queden envolta-
des per aquest sistema de camins, canals i conreus, la 
qual cosa crea un cert aïllament però alhora permet 

un accés directe i fàcil a les diferents infraestructures 
creades pel Parc per al gaudi dels visitants.

ProPosta resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Ge neralitat de Catalunya a estudiar, conjuntament 
amb els ajuntaments afectats, la possibilitat d’establir 
acords de col·laboració que permetin l’arranjament 
dels camins rurals existents al Parc Natural del delta 
de l’Ebre per tal de millorar el patrimoni natural de 

Sembla un contrasentit castigar els usuaris d’una comar-
ca que han maldat els darrers anys per permeabilitzar 
els peatges de la C-16, especialment el de les Fonts.

Cal considerar, per tant, una política d’incentius sense 
apujar els peatges. Així, es pot aconseguir la reducció 
del trànsit viari privat en els accessos de la capital ca-
talana per mitjà d’altres polítiques de gestió de la mo-
bilitat i d’ordenació del territori:

– L’ampliació i consolidació d’una bona oferta de trans-
port públic. Per exemple, amb l’ampliació del nombre 
de municipis de la primera i la segona corones, pel que 
fa a la zonificació tarifària, o la millora de la freqüència 
de pas i de la velocitat comercial dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya.

– La realització de descomptes en el peatge per als ve-
hicles amb tres ocupants o més, o per als cotxes menys 
contaminants.

– La priorització de l’enllaç de la sortida dels túnels a 
la Via Augusta amb el carrer Numància.

– L’impuls d’una política d’habitatge que no expulsi els 
ciutadans de Barcelona.

En cap cas, doncs, no es pot plantejar una política de 
peatges que, per primer cop, dugui a terme una dis-
criminació que castigui la procedència dels usuaris en 
lloc de premiar pràctiques individuals de millora de la 
mobilitat.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

«El Parlament de Catalunya:

1. Rebutja taxativament la proposta de l’Equip de Go-
vern de l’Ajuntament de Barcelona d’establir un doble 
sistema de pagament al peatge de TABASA a la C-16, 
Túnels de Vallvidrera, en funció del sentit del trajecte.

2. Insta el Govern a dur a terme una política de gestió 
de peatges que exclogui específicament la discriminació 
dels usuaris d’un mateix trajecte basada en el seu sentit 
de circulació.

3. Insta el Govern a consolidar l’oferta de transport 
públic a la segona corona de l’àrea metropolitana de 
Barcelona.»

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, Joan Recasens i Guinot, Anna Figueras 
i Ibàñez, Assumpció Laïlla i Jou, diputats del G. P. de 
CiU
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econòmics necessaris al Consell Comarcal del Bergue-
dà per tal que:

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

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

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Montserrat Ribera i Puig, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Berguedà	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02008/08

Presentació
Reg. 54825 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

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

exPosició de motius

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

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

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

l’entorn i potenciar les activitats que es desenvolupen 
en aquell indret»

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Berguedà	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02007/08

Presentació
Reg. 54284 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

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

exPosició de motius

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

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

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

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
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D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal d’Osona per 
tal que:

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

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

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Ramon Espadaler i Parcerisas, Francesc Homs i Molist, 
diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	d’Osona	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02010/08

Presentació
Reg. 54827 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Ramon Espadaler i Parcerisas, i 
Francesc Homs i Molist, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió fent ús del que disposen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten 
la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal d’Osona impedeix que aquest orga-
nisme pugui assumir el cost dels pagaments correspo-

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Bergue-
dà per tal que:

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

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

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Montserrat Ribera i Puig, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	d’Osona	per	a	
atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	men-
jador	escolar	dels	cursos	2007-2008	i	
2008-2009
Tram. 250-02009/08

Presentació
Reg. 54826 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Ramon Espadaler i Parcerisas, i 
Francesc Homs i Molist, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió fent ús del que disposen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten 
la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal d’Osona impedeix que aquest orga-
nisme pugui assumir el cost dels pagaments correspo-
nents als ajuts en concepte del menjador escolar durant 
aquest curs.

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

Fascicle tercer
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146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució

exPosició de motius

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

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

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

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Maresme 
per tal que:

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

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

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Joan Morell i Comas, Benet Maimí i Pou, diputats del 
G. P. de CiU

nents als ajuts en concepte de transport escolar durant 
aquest curs.

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

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

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal d’Osona per 
tal que:

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

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

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Ramon Espadaler i Parcerisas, Francesc Homs i Molist, 
diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Maresme	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02011/08

Presentació
Reg. 54828 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Joan Morell i Comas, i Benet 
Maimí i Pou, diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió fent ús del que disposen els articles 145 i 
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ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Joan Morell i Comas, Benet Maimí i Pou, diputats del 
G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Garraf	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02013/08

Presentació
Reg. 54830 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

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

exPosició de motius

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

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

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

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Maresme	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02012/08

Presentació
Reg. 54829 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Joan Morell i Comas, i Benet 
Maimí i Pou, diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió fent ús del que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució

exPosició de motius

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

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

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

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Maresme 
per tal que:

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

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
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Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Garraf 
per tal que:

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

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

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Marta Llorens i Garcia, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Llo-
bregat	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-02015/08

Presentació
Reg. 54832 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, Josep L. Cleries i Gonzàlez, i 
Meritxell Borràs i Solé, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió fent ús del que disposen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten 
la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat impedeix que 
aquest organisme pugui assumir el cost dels pagaments 
corresponents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

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

econòmics necessaris al Consell Comarcal del Garraf 
per tal que:

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

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

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Marta Llorens i Garcia, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Garraf	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02014/08

Presentació
Reg. 54831 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

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

exPosició de motius

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

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

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

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

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

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per tal que:

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

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

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Josep L. Cleries i Gonzàlez, Meritxell Borràs i Solé, 
diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Pe-
nedès	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-02017/08

Presentació
Reg. 54834 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, i Joan Raventós i Pujadó, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 

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

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per tal que:

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

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

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Josep L. Cleries i Gonzàlez, Meritxell Borràs i Solé, 
diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Llo-
bregat	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-02016/08

Presentació
Reg. 54833 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, Josep L. Cleries i Gonzàlez, i 
Meritxell Borràs i Solé, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió fent ús del que disposen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten 
la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat impedeix que 
aquest organisme pugui assumir el cost dels pagaments 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	l’Anoia	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02018/08

Presentació
Reg. 54835 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, i Joan Raventós i Pujadó, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

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

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

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

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de l’Anoia 
per tal que:

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

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-

del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

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

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

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

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de l’Alt Pe-
nedès per tal que:

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

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

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Joan Raventós i Pujadó, diputat del G. P. de CiU
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1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

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

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Josep Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Bages	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02020/08

Presentació
Reg. 54837 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, i Josep Rull i Andreu, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

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

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

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

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

ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Joan Raventós i Pujadó, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Bages	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02019/08

Presentació
Reg. 54836 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, i Josep Rull i Andreu, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

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

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

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

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Bages 
per tal que:
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plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà per tal que:

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

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

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Eudald Casadesús i Barceló, Santi Vila i Vicente, Xa-
vier Dilmé i Vert, diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Em-
pordà	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-02022/08

Presentació
Reg. 54839 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, Eudald Casadesús i Barceló, 
Santi Vila i Vicente i Xavier Dilmé i Vert diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús del 
que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

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

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Bages 
per tal que:

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

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

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Josep Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Em-
pordà	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-02021/08

Presentació
Reg. 54838 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, Eudald Casadesús i Barceló, 
Santi Vila i Vicente i Xavier Dilmé i Vert diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús del 
que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà impedeix que 
aquest organisme pugui assumir el cost dels pagaments 
corresponents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

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

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
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exPosició de motius

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

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

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

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de la Selva 
per tal que:

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

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

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Eudald Casadesús i Barceló, Xavier Crespo i Llobet, 
Xavier Dilmé i Vert, diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	grup	de	treball	sobre	la	síndrome	
de	la	sensibilitat	química	múltiple
Tram. 250-02024/08

Presentació
Reg. 54841 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Assumpció Laïlla i 
Jou, Joan Recasens i Guinot, i Francesc Sancho i Sere-

en l’àmbit de la comarca de l’Alt Empordà i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

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

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà per tal que:

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

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

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Eudald Casadesús i Barceló, Santi Vila i Vicente, Xa-
vier Dilmé i Vert, diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Selva	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02023/08

Presentació
Reg. 54840 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Eudald Casadesús i Barceló, 
Xavier Dilmé i Vert i Xavier Crespo i Llobet, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra, presenten la següent Proposta de reso-
lució
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Proposta	de	resolució	sobre	la	implan-
tació	d’una	xarxa	d’estacions	automà-
tiques	de	control	de	la	qualitat	de	les	
aigües	residuals	a	la	sortida	de	les	de-
puradores
Tram. 250-02025/08

Presentació
Reg. 54842 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

exPosició de motius

La Directiva Marc de l’Aigua promou, entre altres qües-
tions, assegurar la reducció progressiva de la contami-
nació sobre les masses d’aigua i evitar noves agressions 
ambientals.

Al llarg de les ultimes dècades les administracions del 
nostre país han destinat una important quantitat de re-
cursos econòmics a la construcció d’Estacions Depu-
radores d’Aigües Residuals (EDAR). Aquests esforços 
no responen solament a la necessitat de complir les Di-
rectives Europees, sinó també a un veritable i creixent 
convenciment que l’aigua es un recurs escàs i que, una 
vegada utilitzada, ha de ser retornada al medi natural 
en unes condicions que garanteixin la sostenibilitat dels 
ecosistemes i del medi natural.

No obstant això, hi ha un elevat nombre de plantes que 
estan abocant als rius aigües més contaminades del que 
tenen autoritzades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a implementar de manera progressiva una xarxa 
d’estacions automàtiques de control de qualitat de les 
aigües residuals que permetin el control automàtic i 
continu de la qualitat de l’aigua a la sortida d’una de-
puradora i al mateix temps enviïn les dades a un o més 
centres de control.

Palau del Parlament, 19 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

na, diputats del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent:

ProPosta de resolució sobre la creació d’un gruP de 
treball sobre la síndrome de la sensibilitat química 
múltiPle

exPosició de motius

La síndrome de la Sensibilitat Química Múltiple es va 
definir per primera vegada als anys 90 com un trastorn 
adquirit amb una simptomatologia que es caracteritzava 
per una sèrie de símptomes recurrents, inconstants i 
multiorgànics, provocats per l’exposició o el contacte 
amb substàncies químiques diverses.

Tothom sense excepció, estem exposats en la nostra vida 
quotidiana a centenars de substàncies químiques i pro-
ductes que desprenen olors que poden produir aquestes 
reaccions patològiques que malauradament, de tots els 
casos existents només un percentatge molt baix s’arri-
ba a diagnosticar correctament, fent que les persones 
afectades busquin diferents tipus d’assistència sanitària, 
complicant encara més el seu diagnòstic. Les substànci-
es que habitualment provoquen aquestes reaccions són 
en la majoria de casos, dissolvents orgànics, pintures 
i laques.

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear un Grup de Treball, que incorpori a 
professionals i persones afectades per tal que es recone-
gui –si s’escau– la Síndrome de la Sensibilitat Química 
Múltiple i elabori protocols d’actuació que faciliti el seu 
diagnòstic i el posterior tractament.

Palau de Parlament, 1 d’abril 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; As-
sumpció Laïlla i Jou, Joan Recasens i Guinot, Francesc 
Sancho i Serena, diputats del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	dels	terminis	de	construcció	de	les	
rotondes	previstes	al	tram	entre	Lleida	i	
Alfarràs	de	la	carretera	N-230
Tram. 250-02028/08

Presentació
Reg. 54845 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, Marta Alòs i Lòpez, i Josep Rull 
i Andreu, diputats del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució

exPosició de motius

Fa més de dos anys, a principis del 2007, el Ministeri de 
Foment del Govern de l’Estat espanyol va adjudicar les 
obres per a la construcció de set de les catorze rotondes 
previstes a la carretera N-230 entre Lleida i Alfarràs. 
Treballs que, segons les clàusules del concurs públic, 
havien de finalitzar en un termini de 18 mesos.

Atès que a hores del total de les catorze rotondes previs-
tes només s’han construït les tres de Rosselló.

Atès que els municipis pels quals passa la carretera 
N-230 al nord del Segrià, havien reclamat des de feia 
anys la construcció de rotondes per a millorar la segu-
retat del trànsit, a l’espera que entri en servei la futura 
autovia A-14, ara per ara en procés d’adjudicació d’obres 
i expropiacions.

Atès que el Ministeri de Foment del Govern de l’Estat 
espanyol ha de complir amb els compromisos acor-
dats.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar al 
Ministeri de Foment del Govern de l’Estat espanyol el 
compliment dels terminis establerts en relació a la cons-
trucció de les rotondes previstes a la carretera N-230 
entre Lleida i Alfarràs.

Palau del Parlament, 27 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Marta Alòs i Lòpez, Josep Rull i Andreu, diputat del 
G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	les	con-
cessions	a	les	confraries	de	pescadors	
per	a	la	descàrrega	de	combustible	per	
mitjà	de	cisternes	i	l’establiment	de	ben-
zineres	als	ports
Tram. 250-02027/08

Presentació
Reg. 54844 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’agricultura, ramaderia 
i Pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Marta Llorens i Gar-
cía, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 presenten la següent proposta de resolució

exPosició de motius

Atès l’objectiu d’aconseguir un millor preu en el sub-
ministrament del gas-oil, davant del el percentatge que 
el consum de combustible suposa en el compte d’ex-
plotació de les empreses pesqueres, són moltes les em-
barcacions que contracten el combustible a empreses 
diferents de la concessionària de les benzineres ubica-
des als ports catalans.

Això suposa un estalvi de fins a més de 7 cèntims d’euro 
per cada litre de gas-oil, entre el preu de les benzineres 
de la concessionària i el preu del combustible submi-
nistrat a través de cubes.

Aquest sistema de subministrament troba a la pràctica 
molts d’entrebancs burocràtics per fer-lo possible.

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a

1. Possibilitar la concessió corresponent per poder fer 
descarrega de combustible mitjançant cubes a les Con-
fraries de Pescadors.

2. Possibilitar la concessió a les Confraries de Pescadors 
per a establir una benzinera als ports, amb independèn-
cia de les concessions que actualment s’exploten.

Palau del Parlament, 18 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Marta Llorens i Garcia
Portaveu del G.P. CiU Diputada del G.P. CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’enderro-
cament	del	viaducte	de	Girona
Tram. 250-02030/08

Presentació
Reg. 54847 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Eudald Casadesús i 
Barceló i Carles Puigdemont i Casamajó, diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen als articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra presenten la següent Proposta 
de resolució.

ProPosta de resolució sobre l’enderrocament del vi-
aducte de girona

exPosició de motius

El juliol de 1973 es va inaugurar a Girona el pas elevat 
del tren, format de 276 columnes de formigó que tra-
vessen tota la ciutat de Girona. Durant molts anys es va 
valorar més per la seva utilitat com a funció de comuni-
cació ferroviària, que no pas pel seu impacte visual.

A partir dels anys 90 però, es va anar estenent cada 
vegada amb més força la idea que el viaducte ferro-
viari dividia la ciutat i n’impedia el desenvolupament 
normal de bona part de la mateixa, per la qual cosa 
se’n va anunciar el seu futur enderrocament durant l’any 
2001 després d’una reunió entre el llavors ministre de 
Foment, Francisco Álvarez Cascos i l’aleshores alcalde 
de Girona i actualment conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques, Joaquim Nadal. Aquest acord re-
coneixia que l’enderrocament d’aquesta infraestructura 
era una oportunitat per reordenar urbanísticament la 
ciutat.

A dia d’avui però, ningú en vol saber res, ni de la de-
molició ni dels costos que pugui comportar, quan pre-
cisament tot és a punt perquè la tuneladora comenci 
a perforar la ciutat de Girona per permetre així, que 
el TAV hi arribi el 2012 i es soterri també la línia de 
ferrocarril convencional.

Aquestes poques intencions del govern de finançar l’en-
derrocament del viaducte, es desprenen de la resposta 
que l’executiu va donar a preguntes del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió sobre el calendari per 
enderrocar el viaducte, quin seria el seu cost, quina ad-
ministració ho assumiria i com s’acondicionaria l’espai 
alliberat. Preguntes que el govern responia de manera 
breu però clara: «en aquests projectes (de soterrament 
de la línia del TAV i el tren convencional) no es contem-
pla l’enderrocament del viaducte».

Proposta	de	resolució	sobre	la	partici-
pació	del	Govern	de	la	Generalitat	en	la	
comissió	de	seguiment	i	control	de	la	
central	tèrmica	de	Mequinensa
Tram. 250-02029/08

Presentació
Reg. 54846 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió d’economia, finances i Pres-
suPost

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, Marta Alòs i Lòpez, i Antoni 
Fernández Teixidó, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El proppassat 12 de desembre del 2008, l’Institut Arago-
nès de Gestió Ambiental (INAGA) atorgava la llicència 
ambiental per a poder construir la central tèrmica de 
Mequinensa. En aquest sentit, fa pocs dies, el Govern 
d’Aragó va manifestar que formaria part de la comissió 
de seguiment i control d’aquesta central tèrmica.

Tot i que la central esmentada es construeix a l’Aragó, la 
zona d’influència i d’afectació inclou directament pobla-
cions de les comarques del Segrià, la Noguera, l’Urgell, 
el Pla d’Urgell, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, la Terra 
Alta i el Baix Camp.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, en el 
cas que s’arribi a construir la central tèrmica a la po-
blació de Mequinensa, insti el Govern d’Aragó a formar 
part de la comissió de seguiment i control de la central, 
atès que la seva àrea d’afectació influeix a municipis de 
les comarques del Segrià, la Noguera, l’Urgell, el Pla 
d’Urgell, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta 
i el Baix Camp.

Palau del Parlament, 27 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Marta Alòs i Lòpez, Antoni Fernández Teixidó, diputats 
del G. P. de CiU
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La Generalitat que té per objectiu facilitar l’accés de la 
ciutadania a l’habitatge introduint diferents mesures, 
com l’increment de la construcció d’habitatges prote-
gits o altres actuacions puntuals, hauria d’intervenir en 
la conversió en habitatges de protecció oficial d’alguna 
d’aquestes promocions esmentades.

I és que en total, en aquests moments, fins a 170 habi-
tatges es trobarien en la situació incerta de no saber si 
es tindran prou recursos per ser acabats, i en el millor 
dels casos, els que es puguin finalitzar tenen també la 
incertesa de no saber si s’hi trobarà comprador.

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a analitzar tots els habitatges buits de Ripoll o en 
construcció per a adquirir-los, per després convertir-los 
en habitatge de protecció oficial.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	
contactes	amb	l’Ajuntament	de	Ripoll	
per	a	analitzar	la	disponibilitat	de	parcel-
les	als	carrers	de	Trinitat	i	del	Prat,	de	
Ripoll,	per	a	construir-hi	habitatge	amb	
protecció	oficial
Tram. 250-02032/08

Presentació
Reg. 54849 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Eudald Casadesús i 
Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosició de motius

L’Ajuntament de Ripoll ha adquirit recentment unes 
parcel·les al mig del barri vell, en concret al carrer Tri-
nitat, i també disposa des de fa més temps d’un immoble 
per enderrocar al carrer del Prat.

Pensem que aquestes parcel·les podrien ser d’interès pel 
Govern de la Generalitat amb el compromís de cons-
truir nous habitatges de protecció oficial, atenent a la 

El govern de la Generalitat ha manifestat que és l’Estat 
qui ha d’assumir aquest cost, dins la mateixa opera-
ció ferroviària que possibilita el soterrament del TAV 
i del tren convencional, però ADIF ja ha deixat molt 
clar que no pensa assumir el cost de la demolició. A 
tot això, els perjudicats n’acaben sent els ciutadans de 
Girona, que estan veient amb escepticisme com totes 
les administracions donen l’esquena a una obra que es 
donava per descomptada i que influirà notablement al 
futur de Girona.

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries perquè el govern de 
l’Estat es comprometi a finançar el 100% del pressupost 
de l’enderrocament del viaducte de Girona.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Eu-
dald Casadesús i Barceló, Carles Puigdemont i Casa-
majó, diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’adquisi-
ció	i	la	reconversió	en	habitatges	amb	
protecció	oficial	dels	habitatges	buits	o	
en	construcció	de	Ripoll
Tram. 250-02031/08

Presentació
Reg. 54848 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Eudald Casadesús i 
Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosició de motius

El delicadíssim moment que viu el sector de la cons-
trucció, està portant a diferents empresaris a aturar 
promocions d’habitatges a Ripoll degut a la manca de 
finançament per a finalitzar-les o a les baixes o inexis-
tents expectatives a l’hora de vendre.

Tant és així que en aquests moments podem arribar a 
enumerar fins a 31 promocions diferents d’habitatges 
entre les que es troben en construcció i les que estan 
aturades.
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En aquest sentit, l’Institut Català del Sòl és el propietari 
d’unes parcel·les al nou sector de Ripoll anomenat Can 
Guetes, adquirides fa temps, però en canvi, ni hi ha fet 
cap actuació, ni se sap si tenen previst edificar-hi.

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a construir oferta d’habitatge protegit en les parcel-
les propietat de l’Institut Català del Sòl a Ripoll.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	la	via	verda	del	Vallès
Tram. 250-02034/08

Presentació
Reg. 54872 / Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

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 - Par-
tido de la Ciudadanía, d’acord amb el que es preveu als 
articles 145 y 146 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent proposta de resolució per tal que sigui 
substanciada en la Comissió de Política Territorial

exPosició de motius

Les Vies Verdes, camins planers, asfaltats, sense con-
tacte amb la circulació motoritzada, per l’ús exclusiu 
dels ciutadans, són espais que fomenten l’activitat física, 
la pràctica esportiva, les activitats mediambientals, el 
turisme i l’esbarjo. Aquests espais, amb una gran im-
plantació a diversos països d’Europa, són, també, una 
forma eficaç de promoure la mobilitat sostenible.

El projecte de la Via Verda del Vallès, el Camí Verd, 
neix l’any 2005 d’una iniciativa ciutadana amb un ampli 
suport social que proposa la creació d’una Via Verda 
que enllaçaria en el seu recorregut importants zones 
universitàries, esportives i escolars del Vallès Occi-
dental.

Aquesta iniciativa ciutadana proposa la construcció 
d’una Via Verda aprofitant el tram dels ferrocarrils en 
desús de la Universitat Autònoma, connectant-la per 
una banda amb Sant Quirze pels terrenys adjacents als 
ferrocarrils i per l’altra amb Sant Cugat a través dels 
boscos reservats per l’Autovia Interpolar al seu pas per 
Cerdanyola, i seguidament al bosc de Ca n’Oriol de 

tipologia demandada i recollida a l’oficina municipal 
d’habitatge.

La Generalitat que té per objectiu facilitar l’accés de la 
ciutadania a l’habitatge introduint diferents mesures, 
com l’increment de la construcció d’habitatges prote-
gits o altres actuacions puntuals, hauria de prioritzar 
començar la construcció i oferta d’habitatge protegit o 
de lloguer en funció de la demanda recollida a l’oficina 
municipal d’habitatge.

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar contactes amb l’Ajuntament de Ri-
poll per analitzar la disponibilitat d’oferir parcel·les del 
carrer Trinitat i al carrer del Prat per fer-hi habitatge 
protegit.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’habitatge	amb	protecció	ofi-
cial	a	les	parcel·les	de	l’Institut	Català	
del	Sòl	a	Ripoll
Tram. 250-02033/08

Presentació
Reg. 54850 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Eudald Casadesús i 
Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosició de motius

La situació de crisi en bona part de les llars catalanes, 
no és cap excepció a Ripoll, on com a la resta del país, 
s’observa amb preocupació la situació econòmica ac-
tual.

La Generalitat que té per objectiu facilitar l’accés de la 
ciutadania a l’habitatge introduint diferents mesures, 
com l’increment de la construcció d’habitatges prote-
gits o altres actuacions puntuals, hauria de prioritzar 
començar la construcció i oferta d’habitatge protegit o 
de lloguer en funció de la demanda recollida a l’oficina 
municipal d’habitatge.
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ProPosta de resolució sobre la negociació conjunta 
de les transferències dels serveis i les infraestruc-
tures ferroviàries de rodalies i mitja distància a la 
generalitat de catalunya

exPosició de motius:

L’Estatut de Catalunya vigent, en el seu article 169.1 
relatiu a competències sobre Transports estableix que 
«correspon a la Generalitat la competència exclusiva so-
bre els transports terrestres de viatgers i mercaderies per 
carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament 
dins el territori de Catalunya, amb independència de la 
titularitat de la infraestructura. Aquesta competència 
inclou en tot cas:

»a. La regulació, la planificació, la gestió, la coordinació 
i la inspecció dels serveis i les activitats.

»b. La regulació de la intervenció administrativa per a 
l’exercici de les activitats de transport.

»c. La regulació del transport urbà i dels serveis de 
transport discrecional de viatgers en vehicles de tu-
risme.

»d. La regulació específica del transport turístic, es-
colar o de menors, sanitari, funerari, de mercaderies 
perilloses o peribles i d’altres que requereixin un règim 
específic, respectant les competències estatals sobre se-
guretat pública.

»e. La regulació d’un sistema de mediació en matèria 
de transports.

»f. La potestat tarifària sobre transports terrestres».

En virtut d’aquest article, amb més de setze mesos de 
retard respecte del primer calendari previst, s’hauria 
de procedir a transferir les competències relatives als 
serveis ferroviaris de rodalies i mitja distància.

Tanmateix, és evident que l’assumpció d’una compe-
tència d’aquestes característiques per part de la Gene-
ralitat, sense que hi hagi capacitat de control sobre les 
infraestructures per les quals s’ha d’operar el servei, 
comporta un nivell important de risc. Oi més, si es té 
en compte el nivell de precarietat de la xarxa que ac-
tualment gestiona Adif a Catalunya i els problemes de 
coordinació entre l’operadora (Renfe) i el gestió d’in-
fraestructures (Adif) per bé que ambdós depenen del 
Ministeri de Foment.

L’Estatut obre la porta a diverses opcions per tal de 
donar marge a la Generalitat de poder tenir capacitat de 
decisió sobre les infraestructures ferroviàries.

En efecte, l’article 140.6 de l’Estatut assenyala que «cor-
respon a la Generalitat la competència exclusiva sobre 
ports, aeroports, heliports i altres infraestructures de 
transport al territori de Catalunya que no tingui quali-
ficació legal d’interès general».

D’aquest article es pot despendre que la Generalitat po-
dria assumir la titularitat de totes aquelles infraestruc-
tures que transcorreguessin íntegrament pel territori del 
Principat de Catalunya i que, en conseqüència, fossin 
desclassificades d’interès general.

Rubí, passant pel tram del Vial Interpolar de la zona 
escolar i laboral de Sant Joan.

El projecte ha rebut el recolzament de tots els ajun-
taments implicats, Sant Quirze, Sabadell, Cerdanyola, 
Sant Cugat i Rubí, mitjançant mocions aprovades als 
corresponents consistoris.

Igualment, el Parlament de Catalunya a la Resolució 
437/VII va instar el Govern a incorporar el projecte 
de construcció del camí verd del Vallès Occidental en 
les seves previsions d’actuació i a garantir la viabilitat 
del projecte. Complementàriament, a la Resolució 183/
VIII s’insta el Govern a que la connexió viària entre el 
nord i l’oest del Vallès Occidental eviti la partició de la 
zona edificada a l’alçada de Bellaterra, obrint, així, la 
porta per l’alliberament dels boscos reservats pel Vial 
Interpolar a l’alçada de Cerdanyola del Vallès.

Por tots aquests motius, els membres de Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía, pertanyents al Grup Parla-
mentari Mixt, presenten la següent,

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a

1. Realitzar els tràmits necessaris per la construcció 
de la Via Verda del Vallès, el Camí Verd, des de Sant 
Quirze passant per Sabadell, Bellaterra i Sant Cugat fins 
a Rubí abans de juny del 2010.

2. Dedicar l’antic traçat ferroviari entre Sant Quirze i 
l’estació de Bellaterra i els terrenys reservats pel Vial 
Interpolar del municipi de Cerdanyola del Vallès, única 
i exclusivament a la construcció de la Via Verda del 
Vallès, el Camí Verd.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	negoci-
ació	conjunta	de	les	transferències	dels	
serveis	i	les	infraestructures	ferroviàri-
es	de	rodalia	i	mitja	distància	a	la	Ge-
neralitat
Tram. 250-02035/08

Presentació
Reg. 54877 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 21.04.2009

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent
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Proposta	de	resolució	sobre	la	no-apli-
cació	d’increments	de	la	tarifa	dels	tú-
nels	de	Vallvidrera	en	funció	del	sentit	
del	recorregut	o	de	l’ocupació	del	ve-
hicle
Tram. 250-02036/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 54890 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.04.2009

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

Els túnels de Vallvidrera van ser inaugurats el 27 d’agost 
de l’any 1991. L’empresa concessionària de la Generali-
tat, TABASA, té l’encàrrec de la construcció, conserva-
ció i explotació, dels túnels i accessos de Vallvidrera. La 
concessió finalitzarà el 29 d’octubre de l’any 2037.

Els accionistes de la societat són la Generalitat de Ca-
talunya i l’empresa GISA, el Consell Comarcal del Bar-
celonès, l’empresa de l’Ajuntament de Barcelona, BSM, 
SA. i la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès.

La concessió dels túnels s’ha demostrat extraordinàri-
ament rentable en els darrers anys. Així l’any 2006 el 
benefici va pujar a 18,2 milions d’euros i l’any 2007 van 
ascendir a 15,6 milions d’euros. Aquests beneficis estan 
servint en part per finançar la construcció dels carrils 
BUS-VAO de la autopista C-58.

Durant l’any 2007, van fer servir el Túnel de Vallvidre-
ra 13.030.037 vehicles el que representa una intensitat 
diària de 35.699 vehicles. Aquesta alta intensitat és més 
evident els dies laborables a primera hora entre les 8 i 
les 10 del matí on l’infraestructura supera el nivell de 
saturació en diferents punts i cal regular el trànsit per 
seguretat, especialment en el Túnel de Vallvidrera.

L’Ajuntament de Barcelona, accionista a través de l’em-
presa BSM,SA ha plantejat la possibilitat de incrementar 
els peatges d’aquesta concessió pels vehicles que entren 
a la ciutat. Aquesta proposta es suma a la plantejada 
temps enrere per la Generalitat de cobrar en funció del 
nombre de persones que ocupen el vehicle.

La insuficiència de les comunicacions en transport pú-
blic entre el Vallès i Barcelona, fan d’aquesta via una 

Concretament, si atenem els serveis de presten, bàsi-
cament de rodalies i mitja distància, parlem de les se-
güents línies:

a. Barcelona - Manresa - Lleida.

b. Barcelona - Puigcerdà.

c. Barcelona - Maçanet de la Selva (línia Mataró).

d. Barcelona - Vilanova i la Geltrú - Sant Vicenç de 
Calders - Roda - Valls - Plana de Picamoixons.

e. Barcelona - Aeroport del Prat.

f. Castellbisbal - Sants.

g. Tortosa - L’Aldea.

h. Nou ramal Castelldefels-Cornellà (L-12).

i. Nova línia Orbital Ferroviària de la regió metropoli-
tana de Catalunya.

Caldria, doncs, negociar la seva transferència conjunta-
ment amb la del servei prevista a l’article 169.1, abans 
esmentat. Aquesta transferència hauria d’incloure les 
següents infraestructures: vies, catenàries, estacions, 
àrees destinades al control i manteniment de la xarxa, 
xarxa d’abastiment d’energia.

La transferència de les infraestructures ha d’anar acom-
panyada, així mateix, per un acord de finançament i 
calendarització de les obres de l’execució de les millores 
necessàries en matèria d’infraestructures de transport 
ferroviari, més enllà de l’insuficient Pla d’Infraestructu-
res Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008 - 2015, 
d’acord amb el Pacte Nacional d’Infraestructures i amb 
l’Estatut de Catalunya.

Finalment, en un nou estadi de negociació caldria acor-
dar amb l’Estat l’encomana de l’execució de les obres 
de millora la xarxa de ferroviària d’interès general, ara 
gestionades per ADIF, a la Generalitat de Catalunya en 
virtut del 148.3 de l’Estatut.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar 
la transferència a la Generalitat dels serveis ferroviaris 
de rodalies i mitja distància conjuntament amb la trans-
ferència de la titularitat de les infraestructures ferrovi-
àries interiors de Catalunya i l’encomana de l’execució 
de les obres de millora i el manteniment de la xarxa 
ferroviària d’interès general».

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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En aquest temps el nombre d’associats individuals, 
lluny de créixer, ha disminuït. Dels 95 usuaris de l’any 
2005, s’ha passat als 78 de l’any 2009. El sistema ha 
anat creixent a base d’incorporar com a clients a em-
preses i professionals i altres entitats. Així la concepció 
inicial d’aconseguir que no sigui necessària la posses-
sió d’un vehicle privat, i que només s’utilitzi el cotxe 
en moments puntuals de manera que per a cada tipus 
de desplaçament s’utilitzi el sistema de transport més 
convenient, des d’un punt de vista del cost individual 
i social, ha derivat en un servei de lloguer puntual de 
vehicles a empreses i professionals.

Durant cada un dels darrers quatre exercicis, el servei 
ha tingut pèrdues: 308 mil euros al 2005; 136 mil al 
2006; 388 mil el 2007 i 396 mil el 2007. Tot i aquest 
increment de les pèrdues, el servei ha incrementat el 
nombre de reserves fins a gairebé 25.000 l’any 2008 i 
el nombre d’hores d’ús fins a 309 mil.

Potser el motiu del poc èxit del servei està en que tot i 
haver 37 aparcaments que ofereixen el servei de Cars-
haring, aquest està limitat únicament quatre poblacions 
catalanes i entre aquestes localitats hi ha un bon sistema 
de comunicacions en transport públic.

Per aquest motiu cal ampliar el nombre de localitats que 
disposen d’aparcaments amb el servei de carsharing, 
especialment amb aquelles que poden tenir pitjors co-
municacions de transport públic.

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 impulsar l’ampliació del servei de carsharing 
a més localitats catalanes, especialment les que tenen 
pitjors comunicacions en transport públic i promoure la 
utilització d’aquest servei per usuaris particulars.

Palau del Parlament de Catalunya, 15 d’abril de 2009

Dolors Montserrat Josep Llobet

infraestructura de pas obligat per a molts usuaris que 
resideixen al Vallès i es desplacen a treballar a Barce-
lona. Els accessos a Barcelona són molt limitats i es 
concentren en unes poques vies d’entrada que acaben 
confluint en punts de la ciutat on el col·lapse resulta 
inevitable com són el nus de la Trinitat o la Diagonal.

La solució passa per obrir noves vies d’accés i sortida 
de la ciutat i per noves línies de transport públic i no 
per l’increment del preu d’un peatge que el que farà és 
congestionar més altres vies d’accés de la ciutat. A més 
aquest increment seria incoherent amb la política de 
descomptes en peatges de mobilitat obligada que afec-
ten a altres vies d’accés a la ciutat a la Regió Metropo-
litana i que són subvencionades tant per l’administració 
de l’Estat com per la Generalitat, representant una dis-
criminació pels ciutadans en funció de la via que fan 
servir per accedir a Barcelona.

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 no aplicar increments de la tarifa dels Túnels de 
Vallvidrera en funció del sentit del recorregut o l’ocu-
pació del vehicle i continuar aplicant la mateixa políti-
ca de descomptes per als usuaris habituals que s’aplica 
en altres vies de peatge de la Regió Metropolitana de 
Barcelona.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2009

Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	servei	de	cotxe	multiusuari
Tram. 250-02037/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 54891 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.04.2009

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

El servei de Carsharing porta ja uns anys de funciona-
ment amb uns resultats discrets tant en quant a número 
d’usuaris com de resultats econòmics.
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Propostes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 55012)

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
de la Cambra, presenta la proposta de resolució subse-
güent al debat del procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 22/2008, sobre el Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques, SA, corresponent al 2006 (núm. tram. 
256-00042/08).

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 22/2008, relatiu a Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques, SA, corresponent al 2006 (núm. tram. 
256-00042/08).

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2009

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, Portaveu ERC; Dolors Camats i Luis, 
portaveu ICV-EA

Propostes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 55014)

a la mesa de la comissió de la sindicatura de comPtes

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Josep En-
ric Millo i Rocher, diputat, fent ús del que es preveu a 
l’article 164 del Reglament de la Cambra, presenta les 
següents Propostes de Resolució subsegüents al pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2008, 
relatiu a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corres-
ponent al 2006 (tram. 256-00042/08)

ProPostes de resolució: 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 22/2008, relatiu a Sistema d’Emergències Mè-
diques, SA, corresponent al 2006 i assumeix les seves 
conclusions i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocu-
pació per les irregularitats detectades per la Sindicatura 
de Comptes en la gestió de l’empresa SEM SA. i insta 
el Govern de la Generalitat a incrementar els procedi-
ments de control de les empreses i entitats que d’ella en 
depenen per tal de millorar la seva gestió econòmica i 
administrativa i adequar-la a la legalitat vigent.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incrementar els mecanismes de supervisió 
de les empreses públiques per tal que aquestes ajustin 
les seves contractacions als principis de publicitat i con-
currència i es compleixin tots els requisits establerts en 
la legislació vigent.

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis-
calització	22/2008,	relatiu	a	Sistema	
d’Emergències	Mèdiques,	SA,	corres-
ponent	al	2006
Tram. 256-00042/08

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris

Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 22.04.2009

Propostes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 54999)

a la mesa de la comissió de la sindicatura de comP-
tes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
de l’Informe de fiscalització 22/2008, relatiu a Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 2006 
(tram. 256-00042/08).

ProPosta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de 
fiscalització 22/2008, relatiu a Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques, SA, corresponent al 2006. (Tram. 
256-00042/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a imple-
mentar el contingut de l’informe esmentat, en especial 
pel que fa al compliment de la legalitat vigent en ma-
tèria de contractació administrativa, d’acord, així ma-
teix, amb la Moció 47/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la política sanitària, especialment pel que fa a la 
gestió de Sistema d’Emergències Mèdiques, aprovada 
per unanimitat en la sessió del Ple del Parlament de 19 
de març de 2009.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Proposta	per	a	presentar	a	la	Mesa	del	
Congrés	dels	Diputats	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	l’article	91.2	de	la	
Llei	37/1992,	de	l’impost	sobre	el	valor	
afegit
Tram. 270-00009/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 54319 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.04.2009

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, presenten una esmena a la totalitat de retorn 
de la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de 
l’article 91.2 de la Llei 37/1992, de l’impost sobre el 
valor afegit (N. T. 270-00009/08)

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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 d’abril 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 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a incrementar els controls a les empreses 
públiques sobre les desviacions pressupostàries dels 
contractes d’obres respecte als pressupostos inicialment 
aprovats.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a eliminar 
en l’àmbit de les empreses públiques el pagament de 
«bonus» o incentius als personal directiu i l’establiment 
de clàusules contractuals d’indemnització per acomia-
dament.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, respecte a l’empresa SEM,SA., a vetllar pel 
compliment de la normativa laboral, especialment pel 
que fa al compliment dels límits d’hores extraordinàries 
i jornada laboral.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, a vetllar perquè les empreses públiques de la 
Generalitat i especialment l’empresa SEM, SA., com-
pleixin amb la normativa sobre protecció de dades de 
caràcter personal.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2009

Dolors Montserrat Enric Millo
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3.30.06.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Delegació	de	funcions	del	president	del	
Parlament
Tram. 246-00040/08

Resolució

resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament, 
atès que he d’absentar-me de Catalunya els dies 25 i 
26 d’abril,

resolc: 

Delegar les funcions que em corresponen com a pre-
sident del Parlament, en el vicepresident primer, Sr. 
Higini Clotas i Cierco, els dies 25 i 26 d’abril, o even-
tualment fins al meu retorn (Tram. 246-00040/08).

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2009

Ernest Benach i Pascual

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
115/VIII,	sobre	la	línia	de	tren	Lleida	-	
Manresa	-	Barcelona
Tram. 290-00087/08

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54742).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.04.2009. 
(Tramitació d’acord amb l’article 140.5 del Reglament 
i tramesa de la sol·licitud a la Comissió de Política Ter-
ritorial.)

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES CORPO-
RACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES O 
MEMÒRIES DE LA SINDICATURA DE COMP-
TES

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	2/2009,	referent	a	l’Agregat	de	
les	universitats	públiques	de	Catalunya,	
corresponent	als	exercicis	2006	i	2007
Tram. 258-00023/08

Obertura del procediment i encàrrec a la 
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.04.2009.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes pot 
ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Termini per a demanar la presentació de 
l’informe

Termini: 15 dies (del 28.04.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.04.2009.
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lletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 361, d’1 
de desembre de 2008.

Barcelona, 15 d’abril de 2009 

Mar Serna Calvo
Consellera de Treball

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Treball (reg. 
54665).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies mes 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 9 de 
juny de 2009.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.04.2009.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres-
supost	amb	el	conseller	d’Economia	i	
Finances	sobre	les	polítiques	del	Depar-
tament	d’Economia	i	Finances	davant	la	
revisió	del	pacte	de	govern	d’entesa
Tram. 354-00252/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Sirera i Bellés, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54750).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, sessió del 16.04.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
345/VIII,	sobre	un	nou	servei	de	punt	de	
trobada	al	Baix	Camp
Tram. 290-00300/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 54883 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.04.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00300/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a Resolució 345/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre un nou servei de punt de trobada 
al Baix Camp, us informem que el passat 18 d’octubre 
de 2008 es va inaugurar el Servei Tècnic de Punt de 
Trobada situat a la ciutat de Reus i que dóna cobertura 
a la demarcació de Tarragona.

Barcelona, 15 d’abril de 2009

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadana

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	40/
VIII,	sobre	la	crisi	econòmica
Tram. 390-00040/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 54665 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.04.2009

a la mesa del Parlament

Mar Serna Calvo, consellera de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a presentar l’informe de 
compliment de la Moció 40/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la crisi econòmica (tram. 302-00130/08), 
aprovada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 46, 
tinguda el 27 de novembre de 2008 i publicada al But-
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	el	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
sobre	les	polítiques	del	Departament	
d’Interior,	Relacions	Institucionals	i	Par-
ticipació	davant	la	revisió	del	pacte	de	
govern	d’entesa
Tram. 354-00256/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Sirera i Bellés, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54754).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, sessió del 21.04.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	la	consellera	de	Justícia	
sobre	les	polítiques	del	Departament	de	
Justícia	davant	la	revisió	del	pacte	de	
govern	d’entesa
Tram. 354-00257/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Sirera i Bellés, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54755).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, sessió del 21.04.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Educació	i	Universitats	amb	
el	conseller	d’Educació	sobre	les	polí-
tiques	del	Departament	d’Educació	da-
vant	la	revisió	del	pacte	de	govern	d’en-
tesa
Tram. 354-00253/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Sirera i Bellés, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54751).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Educació i Univer-
sitats, sessió del 22.04.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	el	conseller	d’Innovació,	
Universitats	i	Empresa	sobre	les	políti-
ques	del	Departament	d’Innovació,	Uni-
versitats	i	Empresa	davant	la	revisió	del	
pacte	de	govern	d’entesa
Tram. 354-00255/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Sirera i Bellés, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54753).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme, sessió del 22.04.2009.
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	el	conseller	d’Innovació,	
Universitats	i	Empresa	sobre	el	viatge	a	
Alemanya	amb	relació	al	futur	de	SEAT
Tram. 354-00262/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Santi Rodríguez i Serra, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54882).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme, sessió del 22.04.2009.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’EOLICCAT,	Associació	
Eòlica	de	Catalunya,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	prevenció	i	control	ambi-
ental	de	les	activitats
Tram. 352-01381/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	del	Consell	General	de	Cambres	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	prevenció	i	control	ambiental	de	
les	activitats
Tram. 352-01382/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Medi	Ambient	i	Habitat-
ge	amb	el	conseller	de	Medi	Ambient	
i	Habitatge	sobre	les	polítiques	del	De-
partament	de	Medi	Ambient	i	Habitat-
ge	davant	la	revisió	del	pacte	de	govern	
d’entesa
Tram. 354-00258/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Sirera i Bellés, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54756).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	la	consellera	de	Treball	
sobre	les	polítiques	del	Departament	de	
Treball	davant	la	revisió	del	pacte	de	go-
vern	d’entesa
Tram. 354-00261/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Sirera i Bellés, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54759).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme, sessió del 22.04.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Foment	del	Treball	Na-
cional	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
prevenció	i	control	ambiental	de	les	ac-
tivitats
Tram. 352-01386/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Gremi	d’Àrids	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats
Tram. 352-01387/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	PIMEC	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01388/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Confederació	Empresarial	
Comarcal	de	Terrassa	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01383/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Club	EMAS,	associa-
ció	d’organitzacions	registrades	EMAS	
a	Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	prevenció	i	control	ambiental	de	
les	activitats
Tram. 352-01384/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Empresa-
rial	Catalana	del	Sector	Químic	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01385/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.
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Proposta	de	compareixença	del	degà	
del	Col·legi	d’Enginyers	Industrials	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats
Tram. 352-01392/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	del	pre-
sident	del	Consell	de	Col·legis	d’Engi-
nyers	Tècnics	Industrials	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	preven-
ció	i	control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01393/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	d’Enginyers	
Tècnics	de	Telecomunicacions	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats
Tram. 352-01394/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	
d’Enginyeries	i	Consultories	Mediam-
bientals	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats
Tram. 352-01389/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	d’Entitats	
Ambientals	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01390/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	del	degà	
del	Col·legi	d’Ambientòlegs	de	Catalu-
nya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
prevenció	i	control	ambiental	de	les	ac-
tivitats
Tram. 352-01391/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	de	
Tallers	de	Reparació	d’Automòbils	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01398/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	de	Coope-
ratives	Agràries	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01399/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	d’Empre-
saris	d’Hostaleria	de	Tarragona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01400/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	l’Associació	Catalana	de	Munici-
pis	i	Comarques	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	prevenció	i	control	ambiental	
de	les	activitats
Tram. 352-01395/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	Catalana	de	Muni-
cipis	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
prevenció	i	control	ambiental	de	les	ac-
tivitats
Tram. 352-01396/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Ecologistes	en	Acció	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01397/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Gremi	d’Hostaleria	i	
Turisme	del	Barcelonès	Nord	i	del	Ma-
resme	Sud	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	prevenció	i	control	ambiental	de	
les	activitats
Tram. 352-01404/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Interco-
marcal	d’Hostaleria	i	Restauració	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01405/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Hotelera	
Salou,	Cambrils,	La	Pineda	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01406/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Unió	de	Pagesos	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01401/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Empresarial	
d’Hostaleria	i	Restauració	de	la	Provín-
cia	de	Tarragona	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	prevenció	i	control	ambiental	
de	les	activitats
Tram. 352-01402/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Gremi	d’Empresaris	
de	Cinema	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01403/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	de	
Tallers	de	Reparació	d’Automòbils	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01410/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54658).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	d’Enginyers	
Tècnics	Industrials	de	Barcelona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01411/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54658).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	d’Enginyers	In-
dustrials	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01412/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54658).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Hostaleria	de	Lleida	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01407/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Gremi	d’Hostaleria	de	
Sitges	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
prevenció	i	control	ambiental	de	les	ac-
tivitats
Tram. 352-01408/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 54517).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Clúster	Català	de	Re-
cuperació	i	Reciclatge	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01409/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54658).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Choy,	expert	i	membre	de	l’equip	redac-
tor	de	l’Avantprojecte	de	llei	de	preven-
ció	i	control	ambiental	de	les	activitats,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	preven-
ció	i	control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01416/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Perdigó,	expert	i	membre	de	l’equip	re-
dactor	de	l’Avantprojecte	de	llei	de	pre-
venció	i	control	ambiental	de	les	activi-
tats,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
prevenció	i	control	ambiental	de	les	ac-
tivitats
Tram. 352-01417/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	PIMEC	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01413/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54658).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	
d’Enginyeries	i	Consultories	Mediam-
bientals	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats
Tram. 352-01414/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 54658).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Puig,	gerent	del	Gremi	d’Àrids	de	Ca-
talunya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats
Tram. 352-01415/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’Adolf	Mo-
reno,	secretari	general	de	la	Federació	
de	Municipis	de	Catalunya,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01420/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Ramon	Bover,	president	de	l’ADEAC	-	
Associació	d’Entitats	Ambientals	de	
Control,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats
Tram. 352-01421/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Vicenç	
Moreno,	president	de	la	Comissió	de	
Medi	Ambient	de	PIMEC,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01418/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Matas,	secretari	general	de	l’As-
sociació	Catalana	de	Municipis	i	Comar-
ques,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
prevenció	i	control	ambiental	de	les	ac-
tivitats
Tram. 352-01419/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Zabalza,	membre	del	Comitè	Executiu	
de	Foment,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	prevenció	i	control	ambiental	de	
les	activitats
Tram. 352-01424/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Pere	Colat,	president	de	la	Federació	
de	Cooperatives	Agràries	de	Catalunya,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	preven-
ció	i	control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01425/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	
Mont,	responsable	de	medi	ambient	
d’Unió	de	Pagesos,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	prevenció	i	control	am-
biental	de	les	activitats
Tram. 352-01422/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’Alba	Ca-
bañas,	directora	del	Departament	de	
Medi	Ambient	de	Foment,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01423/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Asociación	Española	
de	Operadores	de	Telecomunicaciones	
(REDTEL),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats
Tram. 352-01428/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	d’Ambientòlegs	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	preven-
ció	i	control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01429/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	Ri-
bó,	degà	del	Col·legi	d’Enginyers	Tèc-
nics	Industrials	de	Barcelona,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01426/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Vallvé,	degà	del	Col·legi	d’Enginyers	In-
dustrials	de	Catalunya,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01427/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01448/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	de	Municipis	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	prevenció	i	control	ambiental	de	
les	activitats
Tram. 352-01449/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Col·legi	d’Enginyers	Indus-
trials	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
prevenció	i	control	ambiental	de	les	ac-
tivitats
Tram. 352-01450/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	d’Advocats	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01430/08

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. 
54769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Foment	del	Treball	Na-
cional	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
prevenció	i	control	ambiental	de	les	ac-
tivitats
Tram. 352-01446/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	PIMEC	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	prevenció	i	control	am-
biental	de	les	activitats
Tram. 352-01447/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Agrària	de	Jo-
ves	Agricultors	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	prevenció	i	control	ambiental	
de	les	activitats
Tram. 352-01454/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Unió	de	Ramaders	i	Page-
sos	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	prevenció	i	control	ambiental	
de	les	activitats
Tram. 352-01455/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	de	Restauració	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	prevenció	i	control	ambiental	de	
les	activitats
Tram. 352-01456/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Agrupació	Catalana	d’En-
ginyeries	i	Consultories	Mediambientals	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	preven-
ció	i	control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01451/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	d’Unió	de	Pagesos	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01452/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Joves	Agricultors	 i	Ra-
maders	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01453/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Unió	General	de	Treba-
lladors	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats
Tram. 352-01460/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Col·legi	d’Ambientòlegs	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats
Tram. 352-01461/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	Catalana	d’As-
sociacions	d’Activitats	Recreatives	Mu-
sicals	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
prevenció	i	control	ambiental	de	les	ac-
tivitats
Tram. 352-01462/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Eòlica	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats
Tram. 352-01457/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	 de	 l’Associació	 d’Entitats	
Ambientals	de	Control	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01458/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Comissions	Obreres	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01459/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Pedro	
L.	Alonso,	professor	i	director	del	Cen-
tre	de	Recerca	en	Salut	Internacional	de	
Barcelona,	davant	la	Comissió	de	Coo-
peració	i	Solidaritat	perquè	exposi	els	
reptes	de	la	ciència	i	la	cooperació	al	
desenvolupament	per	a	afrontar	la	ma-
lària
Tram. 356-00444/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
15, tinguda el dia 16.04.2009 (DSPC-C 538).

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	grup	empresarial	coo-
peratiu	Clade	davant	la	Comissió	de	Tre-
ball,	Indústria,	Comerç	i	Turisme	perquè	
presenti	les	activitats	del	grup
Tram. 356-00446/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
la sessió núm. 29, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
548).

Sol·licitud	de	compareixença	del	presi-
dent	del	Consell	de	l’Audiovisual	de	Ca-
talunya	davant	la	Comissió	de	Política	
Cultural	perquè	presenti	l’informe	sobre	
els	avisos	relatius	al	temporal	del	23	i	el	
24	de	gener	de	2009	en	els	mitjans	de	
la	Corporació	Catalana	de	Mitjans	Au-
divisuals
Tram. 356-00448/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 30, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
546).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Gremi	d’Àrids	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	preven-
ció	i	control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01463/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Entitat	del	Medi	Ambient	
de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	preven-
ció	i	control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 352-01464/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 54934).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 22.04.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	del	pre-
sident	del	Consell	de	l’Audiovisual	de	
Catalunya	davant	la	Comissió	sobre	els	
Drets	de	les	Dones	perquè	expliqui	l’in-
forme	del	Consell	sobre	la	violència	de	
gènere	i	els	mitjans	de	comunicació
Tram. 356-00387/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
22, tinguda el dia 21.04.2009 (DSPC-C 543).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Ricard	
Planas	Camps,	director	de	la	revista	
«Bonart»	i	de	Sies.TV,	davant	la	Comis-
sió	de	Política	Cultural	perquè	expliqui	
aquests	dos	projectes	culturals
Tram. 356-00457/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 30, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
546).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Vicenç	
Altaió	i	Morral,	director	d’Arts	Santa	Mò-
nica,	davant	la	Comissió	de	Política	Cul-
tural	perquè	expliqui	el	nou	projecte	i	la	
programació	d’Arts	Santa	Mònica
Tram. 356-00458/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 30, 
tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 546).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Teresa	
Ocaña	i	Gomà,	directora	del	Museu	Na-
cional	d’Art	de	Catalunya,	davant	la	Co-
missió	de	Política	Cultural	perquè	ex-
pliqui	els	projectes	i	les	programacions	
d’aquest	museu
Tram. 356-00459/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 30, 
tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 546).

Sol·licitud	de	compareixença	del	secre-
tari	de	Mitjans	de	Comunicació	davant	
la	Comissió	de	Política	Cultural	perquè	
informi	sobre	el	procés	de	transició	
cap	a	la	televisió	digital	terrestre	i	so-
bre	l’actuació	del	Govern	amb	relació	a	
les	emissores	de	ràdio	il·legals
Tram. 356-00449/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 30, 
tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 546).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Dolors	
Oller,	presidenta	de	Pen	Català,	perquè	
informi	sobre	les	funcions	i	els	projec-
tes	actuals	de	l’associació
Tram. 356-00450/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 30, 
tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 546).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Kai	Frit-
jof	Brand-Jacobsen,	portaveu	de	la	Xar-
xa	Europea	de	Serveis	Civils	de	Pau,	i	
Mel	Duncan,	director	executiu	de	Forces	
de	Pau	No	Violentes,	davant	la	Comis-
sió	de	Cooperació	i	Solidaritat	perquè	
informin	sobre	els	serveis	civils	de	pau	
i	l’adaptació	del	marc	competencial	ca-
talà
Tram. 356-00452/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
15, tinguda el dia 16.04.2009 (DSPC-C 538).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	la	se-
cretària	general	de	l’Esport	davant	la	
Comissió	de	Política	Cultural	perquè	
informi	sobre	les	actuacions	d’aquesta	
secretaria
Tram. 356-00463/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Josep Maria Balcells 
Gené, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Marina Llansana Rosich, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt 
(reg. 54852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 17.04.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 30, 
tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 546).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Pere	
Vicens,	president	de	la	Comissió	de	
Cultura	de	la	Cambra	de	Barcelona	i	del	
comitè	organitzador	del	Congrés	Inter-
nacional	d’Economia	i	Cultura,	davant	
la	Comissió	de	Política	Cultural	perquè	
expliqui	els	objectius	i	la	trajectòria	de	
la	Comissió	de	Cultura	de	la	Cambra	de	
Barcelona
Tram. 356-00464/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Josep Maria Balcells 
Gené, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Marina Llansana Rosich, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Sol·licitud	de	compareixença	de	Rafel	
Jorba	i	Castellví,	conseller	i	coordina-
dor	de	la	Comissió	de	Continguts	del	
Consell	de	l’Audiovisual	de	Catalunya,	
davant	la	Comissió	sobre	els	Drets	de	
les	Dones	perquè	informi	sobre	la	pre-
sència	de	les	dones	als	mitjans	de	co-
municació	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals
Tram. 356-00460/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
22, tinguda el dia 21.04.2009 (DSPC-C 543).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Campanya	pel	Dret	de	
l’Avortament	davant	la	Comissió	sobre	
els	Drets	de	les	Dones	perquè	exposin	
la	campanya	que	estan	duent	a	terme
Tram. 356-00461/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
22, tinguda el dia 21.04.2009 (DSPC-C 543).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Fa-
tou	Secka,	presidenta	de	l’Associació	
Equis-MGF,	davant	la	Comissió	sobre	
els	Drets	de	les	Dones	perquè	exposi	
la	seva	experiència	amb	associacions	
de	dones	immigrades	i	les	seves	con-
sideracions	i	propostes	amb	relació	als	
reptes	d’aquests	col·lectius	per	a	millo-
rar	la	igualtat
Tram. 356-00462/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
22, tinguda el dia 21.04.2009 (DSPC-C 543).
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Compareixença	de	representants	de	Jo-
ves	Agricultors	i	Ramaders	de	Catalunya	
davant	la	Comissió	d’Agricultura,	Rama-
deria	i	Pesca	perquè	expliquin	l’evolució	
de	la	crisi	del	sector	ramader
Tram. 357-00269/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 16.04.2009 
(DSPC-C 537).

Compareixença	de	Josep	Enric	Martí	i	
Arbos,	vicepresident	de	la	Federació	de	
Diables	i	Dimonis	de	Catalunya,	davant	
la	Comissió	de	Política	Cultural	perquè	
exposi	les	seves	inquietuds	amb	relació	
a	la	nova	Directiva	2007/23/CE
Tram. 357-00278/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 29, 
tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 527).

Compareixença	de	Josep	Ramoneda,	
director	del	Centre	de	Cultura	Contem-
porània	de	Barcelona,	davant	la	Comis-
sió	de	Política	Cultural	perquè	informi	
sobre	l’activitat	de	l’entitat
Tram. 357-00279/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 29, 
tinguda el dia 25.03.2009 (DSPC-C 527).

Catalunya, Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt 
(reg. 54853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 17.04.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 30, 
tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 546).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Organització	de	Consumidors	i	Usua-
ris	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’aeroports	i	heliports
Tram. 353-00549/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Comissió 
de Política Territorial, del 22.04.2009 (DSPC-C 544).

Compareixença	d’una	representació	de	
Joves	Agricultors	i	Ramaders	de	Cata-
lunya	davant	la	Comissió	d’Agricultura,	
Ramaderia	i	Pesca	perquè	informi	so-
bre	l’evolució	de	la	crisi	del	sector	ra-
mader
Tram. 357-00252/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 16.04.2009 
(DSPC-C 537).
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Compareixença	de	representants	del	
Col·legi	d’Enginyers	Industrials	de	Ca-
talunya	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. 357-00290/08

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	Ramon	Folch,	direc-
tor	general	d’Estudi	Ramon	Folch,	da-
vant	la	Comissió	d’Economia,	Finances	
i	Pressupost	perquè	exposi	les	seves	
consideracions	amb	relació	a	la	cons-
trucció	de	la	línia	elèctrica	de	molt	alta	
tensió
Tram. 357-00291/08

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	del	president	del	Con-
sell	de	l’Audiovisual	de	Catalunya	i	de	
Rafel	Jorba	i	Castellví,	conseller	i	coor-
dinador	de	la	Comissió	de	Continguts	
del	Consell,	davant	la	Comissió	sobre	
els	Drets	de	les	Dones	per	a,	respec-
tivament,	explicar	l’informe	del	Consell	
sobre	la	violència	de	gènere	i	els	mit-
jans	de	comunicació	i	informar	sobre	la	
presència	de	les	dones	als	mitjans	de	
comunicació	de	la	Corporació	Catalana	
de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 357-00292/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
22, tinguda el dia 21.04.2009 (DSPC-C 543).

Compareixença	de	Kai	Fritjof	Brand-
Jacobsen,	portaveu	de	la	Xarxa	Euro-
pea	de	Serveis	Civils	de	Pau,	i	Anwarul	
Chowdhury,	exsotssecretari	general	de	
les	Nacions	Unides,	davant	la	Comissió	
de	Cooperació	i	Solidaritat	perquè	in-
formin	sobre	els	serveis	civils	de	pau	i	
l’adaptació	del	marc	competencial	ca-
talà
Tram. 357-00288/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
15, tinguda el dia 16.04.2009 (DSPC-C 538).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 16.04.2009 (DSPC-C 
538).

Compareixença	de	Pedro	L.	Alonso,	
professor	i	director	del	Centre	de	Re-
cerca	en	Salut	Internacional	de	Barce-
lona,	davant	la	Comissió	de	Cooperació	
i	Solidaritat	perquè	exposi	els	reptes	de	
la	ciència	i	la	cooperació	al	desenvolu-
pament	per	a	afrontar	la	malària
Tram. 357-00289/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
15, tinguda el dia 16.04.2009 (DSPC-C 538).
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Compareixença	d’una	representació	del	
grup	empresarial	cooperatiu	Clade	da-
vant	la	Comissió	de	Treball,	Indústria,	
Comerç	i	Turisme	perquè	presenti	les	
activitats	del	grup
Tram. 357-00295/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 29, tinguda el dia 22.04.2009 (DSPC-C 
548).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 22.04.2009 
(DSPC-C 548).

Compareixença	del	president,	la	direc-
tora	general	i	els	vocals	de	l’Autoritat	
Catalana	de	la	Competència	davant	la	
Comissió	d’Economia	i	Finances	per	a	
exposar	les	línies	d’actuació	d’aquest	
organisme
Tram. 359-00011/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió per a la 
presentació de l’informe

Sol·licitud: President de Autoritat Catalana de la Com-
petència (reg. 54636).

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

Admissió a tràmit i tramitació: la compareixença ha de 
ser substanciada pel procediment que estableix l’article 
177.2 del Reglament.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.04.2009.

Compareixença	de	representants	de	la	
Campanya	pel	Dret	de	l’Avortament	da-
vant	la	Comissió	sobre	els	Drets	de	les	
Dones	perquè	exposin	la	campanya	que	
estan	duent	a	terme
Tram. 357-00293/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
22, tinguda el dia 21.04.2009 (DSPC-C 543).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones, del 21.04.2009 (DSPC-C 
543).

Compareixença	de	Fatou	Secka,	presi-
denta	de	l’Associació	Equis-MGF,	da-
vant	la	Comissió	sobre	els	Drets	de	les	
Dones	perquè	exposi	la	seva	experièn-
cia	amb	associacions	de	dones	immi-
grades	i	les	seves	consideracions	i	pro-
postes	amb	relació	als	reptes	d’aquests	
col·lectius	per	a	millorar	la	igualtat
Tram. 357-00294/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
22, tinguda el dia 21.04.2009 (DSPC-C 543).
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ii. efectes en el PressuPost vigent

L’informe econòmic del Departament de Governació i 
Administracions Públiques, emès el 6 d’abril de 2009, 
posa de manifest que l’aprovació d’aquesta Proposició 
de llei tindria una important implicació en l’augment 
de crèdits i en la disminució d’ingressos en el pressu-
post de la Generalitat, d’acord amb les consideracions 
següents: 

La Proposició de llei sobre el règim especial de la Cer-
danya en el seu article 17.2 estableix que la Generalitat 
ha de cedir al Consell Comarcal competències i serveis 
sobre un volum molt important de serveis bàsics.

També estableix que s’ha de crear una Comissió de 
Traspassos (art. 21) per establir materialment el traspàs 
de competències i determinar o fixar la dotació econò-
mica que la Generalitat hauria de transferir al Consell 
Comarcal pel finançament d’aquestes competències i 
serveis.

També es determina que el pressupost de la Generalitat 
ha d’incloure específicament els crèdits necessaris per 
assumir la dotació econòmica acordada (art. 20).

Segons l’estudi econòmic i pressupostari aportat pel 
Consell Comarcal de la Cerdanya per valorar el muntant 
dels costos directes i indirectes que suposaria el traspàs 
de competències i serveis per part de la Generalitat, re-
sulta que el cost ordinari estimat dels serveis a transferir 
és de 3.995.082,92 i els dels ingressos ordinaris associ-
ats 1.276.357,31, per tant, la Generalitat hauria d’aportar 
uns ingressos addicionals de 2.718.725,61 euros.

A banda d’aquests ingressos addicionals ordinaris tam-
bé la Generalitat s’hauria de fer càrrec del finançament 
de les inversions necessàries pel bon funcionament dels 
serveis o activitats. Aquest finançament es quantifica en 
53.500 euros anuals més.

De l’anàlisi de la Proposició de llei i de l’estudi eco-
nòmic, el Departament de Governació i Administra-
cions Públiques creu necessari fer les consideracions 
següents: 

– La Proposició de llei suposaria un increment impor-
tant de despesa per a la Generalitat de Catalunya, sense 
que sigui possible valorar el seu valor real atès que la 
desconcentració de serveis (ara integrats i agregats) im-
plicarà un cost unitari superior a l’actual.

– La Proposició de llei també implicaria una reducció 
d’ingressos per a la Generalitat ja que, a banda de no 
rebre tots els ingressos propis o aliens de la prestació 
dels serveis o activitats, també perdria la competència 
per establir o modificar els preus o taxes que la Gene-
ralitat estimés adient a la prestació dels serveis, mesura 
molt important per pal·liar, en un exercici determinat, 
possibles dèficits de finançament.

– L’aprovació d’aquesta Llei generaria un nou crèdit no 
contemplat en els Pressupostos Generals de la Genera-
litat vigents.

– De l’anàlisi de l’estudi aportat no es pot despendre 
el cost real d’aquest traspàs de competències, ja que 
necessàriament s’hauria d’aprofundir tècnicament en 
la valoració aportada i documentar-la amb valoracions 

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Certificat	de	l’acord	pel	qual	el	Govern	
no	dóna	la	conformitat	a	la	tramitació	
d’una	proposició	de	llei

Reg. 54744 

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: 

«Atès el que estableix l’article 26 f) de la Llei 13/2008, 
de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat 
i del Govern, així com l’article 102.2 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, s’acorda no donar confor-
mitat a la tramitació de la proposició de llei específica 
de la Comarca de la Cerdanya, número de tramitació 
202-00028/08, perquè el Govern estima que implica 
un augment de crèdits i una disminució dels ingressos 
pressupostaris, d’acord amb el text raonat que s’ad-
junta.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el catorze d’abril de dos mil 
nou.

Barcelona, 14 d’abril de 2009

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

motivació de la denegació de conformitat del govern 
a la tramitació de la ProPosició de llei esPecífica de 
la comarca de la cerdanya (202-00028/08) Pels seus 
efectes PressuPostaris

i. consideracions Prèvies: 

El 2 d’abril de 2009 el Parlament, d’acord amb l’arti-
cle 102.2 del RPC, demana al Govern la conformitat 
a la tramitació de la Proposició de llei sobre el règim 
especial de la Cerdanya (amb número de tramitació 
202-00028/08) promoguda pel Consell Comarcal de 
la Cerdanya (pels efectes econòmics que en poden 
derivar) abans d’admetre-la a tràmit. El Govern pot 
denegar la conformitat a la tramitació d’aquesta pro-
posició de llei que implica un augment de crèdits i una 
disminució dels ingressos pressupostaris de manera 
motivada.
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pericials i econòmiques de totes les parts que integren 
un traspàs de competències i el seu finançament.

– En l’estudi aportat no està determinat l’inventari de 
béns i drets afectats pel traspàs de serveis ni el cost que 
implicaria efectuar-ne la seva valoració econòmica i el 
canvi de titularitat.

– Els costos d’un traspàs de competències i serveis per 
si sol comporta, a més de l’assignació de fons per fi-
nançar els serveis traspassats, una despesa addicional 
molt important per portar a terme administrativament 
i tècnicament el proposat traspàs, tals com: despeses 
de personal qualificat en estudis i valoracions de cada 
servei, realització de l’inventari dels béns i drets i obli-
gacions afectats i valoració tècnica del mateix, així com 
els projectes d’inversió i la seva valoració.


	1.	Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.01.	Lleis i altres normes
	1.01.01.	Lleis
	Llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 200-00036/08
	Aprovació

	Llei d’avaluació ambiental de plans i programes
	Tram. 200-00046/08
	Aprovació



	1.10.	Resolucions
	Resolució 398/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 22/2008, relatiu a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 2006
	Tram. 256-00042/08
	Adopció


	Resolució 446/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupament de les estratègies de coordinació per a prevenir l’addicció als jocs digitals d’infants i adolescents
	Tram. 250-01662/08
	Adopció


	Resolució 447/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el tractament de les discapacitats d’origen orgànic
	Tram. 250-01428/08
	Adopció


	Resolució 448/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la correcta aplicació de la normativa vigent pel que fa a la taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d’especejament i de transformació de la caça i altres establiments alimentaris subjectes a control oficial
	Tram. 250-01519/08
	Adopció


	Resolució 449/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la transferència dels recursos econòmics necessaris a les partides pressupostàries del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural corresponents al contracte global d’explotació i al relleu generacional al camp, tan bon punt sigui efectiu el nou sistema de finançament de la Generalitat establert per l’Estatut d’autonomia
	Tram. 250-01548/08
	Adopció


	Resolució 450/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls d’una societat de capital de risc destinada al sector agroalimentari
	Tram. 250-01664/08
	Adopció





	1.30.	Altres tramitacions
	1.30.06.	Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2007, referent al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, corresponent a l’exercici 2003
	Tram. 258-00012/08
	Coneixement de l’Informe

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2008, referent a la Universitat Autònoma de Barcelona, corresponent al 2004, el 2005 i el 2006
	Tram. 258-00020/08
	Coneixement de l’Informe


	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2008, referent a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, corresponent al període 2001-2004
	Tram. 258-00021/08
	Coneixement de l’Informe






	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	2.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei específica de la Cerdanya
	Tram. 202-00028/08
	Decaïment




	2.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre els llocs de treball del personal que presta serveis a les delegacions i les oficines de la Generalitat a l’exterior
	Tram. 250-01262/08
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la creació d’un institut de prospectiva professional i de previsió d’estudis
	Tram. 250-01286/08
	Retirada


	Proposta de resolució sobre la declaració del centenari de la Costa Brava com a esdeveniment d’excepcional interès públic
	Tram. 250-01346/08
	Retirada


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


	Proposta de resolució sobre la promoció de la moda catalana
	Tram. 250-01358/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de la factoria de Nissan a Barcelona
	Tram. 250-01401/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre els recursos no executats pel Govern de l’Estat en matèria de formació contínua
	Tram. 250-01417/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la promoció del turisme de l’or al Pirineu
	Tram. 250-01448/08
	Rebuig


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


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


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


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


	Proposta de resolució el requeriment al Govern de l’Estat d’ajuts per als municipis afectats pel temporal del 26 de desembre
	Tram. 250-01538/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts als municipis afectats pel temporal del 26 de desembre
	Tram. 250-01539/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’una línia d’ajuts i subvencions per als municipis de la Costa Brava afectats pel temporal del 26 de desembre
	Tram. 250-01541/08
	Rebuig


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


	Proposta de resolució sobre la integració en la Comissió Catalunya 2014 de representants dels municipis dels pobles, viles i ciutats que van tenir protagonisme en la Guerra de Successió
	Tram. 250-01550/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la reedició del fullet Ruta 1714 incorporant-hi tres monuments dedicats a la memòria del general Moragues
	Tram. 250-01551/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre les assegurances agràries
	Tram. 250-01613/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una línia d’ajuts per a reconstruir els hivernacles del Baix Llobregat destruïts pel temporal
	Tram. 250-01631/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la creació de línies d’ajuts i subvencions per als municipis afectats pel temporal del 23, el 24 i el 26 de gener de 2009
	Tram. 250-01638/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a impedir els actes d’homenatge, exaltació o apologia del terrorisme
	Tram. 250-01645/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’establiment de línies d’ajuts i subvencions per a atendre els danys produïts pel temporal del 23 al 26 de gener de 2009
	Tram. 250-01648/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a afrontar la crisi del sector ramader
	Tram. 250-01656/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la concessió administrativa d’una zona a la costa del Delta de l’Ebre per a la cria del musclo
	Tram. 250-01678/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’aplicació immediata del Decret 251/2005, del 22 de novembre, pel qual s’estableixen les mesures d’implementació d’un sistema de pesatge, classificació i marcatge de canals porcines
	Tram. 250-01680/08
	Rebuig



	2.10.63.	Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions
	Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’ampliació de l’Informe de fiscalització 23/2008, referent a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, corresponent al període 2001-2004
	Tram. 253-00002/08
	Rebuig






	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 consultes populars per via de referèndum de Catalunya
	Tram. 200-00059/08
	Text presentat


	3.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament
	Tram. 202-00027/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat





	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el millorament i la renovació de la xarxa de subministrament elèctric del Baix Camp
	Tram. 250-01811/08
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la reducció de llocs de treball a la factoria de Pirelli a Manresa (Bages), sobre el suport a la indústria auxiliar de l’automòbil i sobre el reforçament dels ajuts per a la dinamització econòmica de les comarques interiors
	Tram. 250-01827/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el foment de l’aprenentatge i la formació de professionals tècnics i superiors especialitzats en energia nuclear
	Tram. 250-01828/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la contractació immediata de les obres d’un nou vial entre la carretera B-250 i el polígon Pratenc, al Prat de Llobregat
	Tram. 250-01829/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’inici immediat de les obres de desdoblament de la carretera C-25
	Tram. 250-01830/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la contractació immediata de les obres de desdoblament de la carretera C-31 en el tram comprès entre Castell i Platja d’Aro i Palamós
	Tram. 250-01831/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre la creació d’una nova línia d’autobús entre l’estació d’Igualada (Anoia) i l’estació de Renfe de Martorell (Baix Llobregat)
	Tram. 250-01833/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de la freqüència de la línia d’autobús entre Reus, Igualada i la Universitat Autònoma de Barcelona
	Tram. 250-01834/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’una nova línia d’autobús entre Santa Coloma de Queralt i Carme
	Tram. 250-01835/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació de nous consorcis de transport públic i d’autoritats territorials de mobilitat en el marc del Pla de transports de viatgers de Catalunya
	Tram. 250-01836/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un servei públic de bicicletes d’àmbit nacional
	Tram. 250-01837/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic per carretera d’Igualada a Manresa i a Vilafranca del Penedès
	Tram. 250-01838/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament de l’oferta, la velocitat comercial i les infraestructures de la línia entre Barcelona i Igualada de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 250-01839/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre la contractació immediata de les obres de millorament de la carretera C-51 entre Albinyana i Valls
	Tram. 250-01841/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la contractació immediata de les obres de millorament de l’eix Vic-Gironella entre Olost i Olvan
	Tram. 250-01842/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’impuls a la instal·lació de noves empreses a Abrera (Baix Llobregat)
	Tram. 250-01843/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el suport a la inclusió de Gandesa i d’altres espais naturals de la Terra Alta a la xarxa de geoparcs de la UNESCO
	Tram. 250-01844/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el perllongament i l’increment de la freqüència de pas del servei de la línia 4 de rodalia de Sant Vicenç de Calders a Tarragona
	Tram. 250-01845/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’adequació de l’espai i de l’atenció als menors del centre d’acolliment de menors La Mercè, de Tarragona, i el millorament de les condicions laborals del personal
	Tram. 250-01846/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la contractació de personal per al servei de traumatologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
	Tram. 250-01847/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la promoció de les destinacions turístiques catalanes als mitjans de comunicació de l’Estat i de l’estranger
	Tram. 250-01848/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió del Pallars Sobirà en l’àmbit geogràfic d’aplicació del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal
	Tram. 250-01849/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la situació de maltractament que pateixen els gossos dels serveis de seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 250-01850/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre l’encàrrec al Consell de la Cultura Popular i Tradicional d’elaborar una fórmula de reconeixement institucional i cultural de la sardana i impulsar-ne la dinamització
	Tram. 250-01852/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Camp per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01853/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Camp per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01854/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01855/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01856/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Tarragonès per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01857/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Tarragonès per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01858/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Penedès per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01859/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Penedès per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01860/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Ebre per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01861/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Ebre per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01862/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Montsià per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01863/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Montsià per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01864/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01865/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01866/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la viabilitat dels centres especials de treball
	Tram. 250-01867/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una rotonda entre les carreteres L-214 i L-243, entre Cervera i la Guàrdia-Lada
	Tram. 250-01868/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’actuació de sanejament d’aigües residuals a l’Ametlla de Segarra
	Tram. 250-01869/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’endegament d’una campanya per a aprendre català adreçada als metges d’origen estranger que treballen a les comarques de Lleida
	Tram. 250-01870/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reclamació del retorn dels documents sobre esport de la Generalitat republicana que hi ha a la biblioteca de l’Instituto Nacional de Educación Física de Madrid
	Tram. 250-01871/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la implantació d’estudis superiors de disseny gràfic a les comarques de Tarragona
	Tram. 250-01872/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un llibre d’estil per als mitjans de comunicació sobre els trastorns mentals
	Tram. 250-01873/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació de la figura de l’oncòleg tutor
	Tram. 250-01874/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat vial a la cruïlla de la carretera C-563 a Josa de Cadí
	Tram. 250-01875/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre les obres de millorament de la seguretat a l’entorn de l’estació de tren de Cardedeu (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01877/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre les obres de millorament de les escoles velles del CEIP La Muntanya, d’Aiguafreda (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01879/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre el condicionament i el millorament de la carretera N-260 entre Olot i Ripoll
	Tram. 250-01881/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la necessitat de posar en funcionament un nou servei de trens semidirectes entre Barcelona i Puigcerdà
	Tram. 250-01882/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les compensacions als usuaris de Renfe de les comarques gironines en cas de retards i sobre la defensa de les peticions que la plataforma d’usuaris fa a Renfe
	Tram. 250-01883/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el finançament de les obres de millorament del camí que uneix el Poal amb la carretera LP-3322 i sobre la inclusió d’aquesta via a la xarxa de carreteres de la Generalitat
	Tram. 250-01884/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’habilitació d’una taquilla de venda de bitllets de tren de darrera hora
	Tram. 250-01885/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment dels recursos del contracte programa d’acció social de l’Ajuntament d’Igualada (Anoia)
	Tram. 250-01886/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la delimitació de les zones vulnerables de contaminació per nitrats del Vallès Oriental
	Tram. 250-01887/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


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


	Proposta de resolució sobre la restauració de les pantalles protectores de la carretera C-60 a l’entrada de Mataró
	Tram. 250-01890/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió de la construcció d’una estació de tren a Montornès del Vallès (Vallès Occidental) en el Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia de Barcelona per al període 2008-2015
	Tram. 250-01891/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de l’Alt Camp per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01892/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01893/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de xoc per a solucionar el col·lapse dels jutjats
	Tram. 250-01895/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment del servei i la modificació de l’horari de l’aeri que connecta Esparreguera i Olesa de Montserrat
	Tram. 250-01896/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Garrotxa per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01897/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Garrotxa per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01898/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Ripollès per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01899/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Ripollès per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01900/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
	Tram. 250-01901/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les agressions als professionals de la salut
	Tram. 250-01902/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’impuls d’un projecte d’illa càrnia a les Terres de Lleida
	Tram. 250-01903/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària al barri dels Mangraners, de Lleida (Segrià)
	Tram. 250-01904/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el transport públic al Berguedà
	Tram. 250-01905/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre un nou sistema d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges
	Tram. 250-01906/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la substitució de les tanques de seguretat de les carreteres
	Tram. 250-01907/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre la supressió de l’increment de l’impost de matriculació de motocicletes i ciclomotors
	Tram. 250-01909/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la promoció i la incentivació del sector de la motocicleta i el ciclomotor
	Tram. 250-01910/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions atorgades a les agrupacions de defensa forestal
	Tram. 250-01912/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre l’habilitació de la figura del controlador lleter
	Tram. 250-01914/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’articulació d’un mecanisme d’avals per a garantir els préstecs dels ajuts per a inversions en regs d’alta eficiència, millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris i implantació de xarxes antipedra
	Tram. 250-01915/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la dotació del sector agrícola amb alternatives de caràcter biològic i tecnològic per a compensar la reducció de matèries actives autoritzades per al tractament de plagues i malalties dels conreus
	Tram. 250-01916/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’acolliment dels pagesos afectats per la plaga de la «Tuta absoluta» a les mesures de l’Ordre AAR/415/2008
	Tram. 250-01917/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre la inclusió de l’estació de Montornès Nord, a Montornès del Vallès (Vallès Oriental), en el Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia de Barcelona 2008-2015
	Tram. 250-01919/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la previsió que el tram entre Mollet del Vallès i Badalona de la carretera B-500 sigui lliure de peatge
	Tram. 250-01920/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la revisió i la rectificació del projecte de traçat de la plataforma del tren d’alta velocitat al llarg del marge del Besòs a Mollet del Vallès, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles
	Tram. 250-01921/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


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


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


	Proposta de resolució sobre els estudis superiors de disseny d’interiors i disseny gràfic a Tarragona
	Tram. 250-01925/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’arranjament i el condicionament de la rotonda de la intersecció de les carreteres N-II i GI-600, a Tordera
	Tram. 250-01926/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la publicació de la convocatòria d’ajuts del Pla de desenvolupament turístic
	Tram. 250-01927/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la modificació dels mecanismes d’aplicació del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal
	Tram. 250-01928/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el retorn dels documents municipals dipositats a l’Arxiu de la Guerra Civil Espanyola de Salamanca
	Tram. 250-01929/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració de projectes per a la integració i el soterrament de la línia ferroviària entre Lleida i La Pobla de Segur a Balaguer (Noguera)
	Tram. 250-01930/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la depuració de responsabilitats per la limitació de la llibertat d’expressió a l’Asociación por la Tolerancia
	Tram. 250-01931/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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 subestació de l’Anoia
	Tram. 250-01933/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació pressupostària dels ajuts del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal per al Pallars Jussà en les convocatòries del 2009 i el 2010
	Tram. 250-01934/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació pressupostària dels ajuts del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal per al Ripollès en les convocatòries del 2009 i el 2010
	Tram. 250-01935/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació pressupostària dels ajuts del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal per a la Terra Alta en les convocatòries del 2009 i el 2010
	Tram. 250-01936/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’exoneració del pagament de les tarifes dels serveis de suport a la internacionalització i la prospecció de nous mercats del consorci ACC1Ó per a les empreses que facin ús d’aquest servei per primer cop
	Tram. 250-01937/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a internet a la Llagosta (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01938/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la implantació d’un servei de pediatria a Sort (Pallars Sobirà)
	Tram. 250-01939/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament dels sistemes de pagament telemàtic a l’autopista de l’eix del Llobregat
	Tram. 250-01941/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les infraestructures viàries, ferroviàries i de comunicacions a l’Alt Penedès i el Baix Penedès
	Tram. 250-01943/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la preinscripció en centres educatius d’ensenyaments sufragats amb fons públics i sobre la reserva de plaça en els centres educatius
	Tram. 250-01947/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les transferències econòmiques de l’Estat per a polítiques socials
	Tram. 250-01948/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la regulació de la pràctica del surf d’estel
	Tram. 250-01949/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió del romànic català en la Llista del patrimoni europeu
	Tram. 250-01950/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la solució de les incidències que mantenen en suspensió el projecte de reforma integral del casal per a gent gran L’Hospitalet - La Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-01951/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el servei de trens Avant
	Tram. 250-01952/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la conveniència de no establir un doble sistema de pagament del peatge dels túnels de Vallvidrera
	Tram. 250-02005/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’arranjament dels camins rurals del parc natural del Delta de l’Ebre
	Tram. 250-02006/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Berguedà per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02007/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Berguedà per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02008/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal d’Osona per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02009/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal d’Osona per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02010/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Maresme per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02011/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Maresme per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02012/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Garraf per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02013/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Garraf per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02014/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02015/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02016/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02017/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de l’Anoia per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02018/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Bages per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02019/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Bages per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02020/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02021/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02022/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Selva per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-02023/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre la síndrome de la sensibilitat química múltiple
	Tram. 250-02024/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la implantació d’una xarxa d’estacions automàtiques de control de la qualitat de les aigües residuals a la sortida de les depuradores
	Tram. 250-02025/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les concessions a les confraries de pescadors per a la descàrrega de combustible per mitjà de cisternes i l’establiment de benzineres als ports
	Tram. 250-02027/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment dels terminis de construcció de les rotondes previstes al tram entre Lleida i Alfarràs de la carretera N-230
	Tram. 250-02028/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la participació del Govern de la Generalitat en la comissió de seguiment i control de la central tèrmica de Mequinensa
	Tram. 250-02029/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’enderrocament del viaducte de Girona
	Tram. 250-02030/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adquisició i la reconversió en habitatges amb protecció oficial dels habitatges buits o en construcció de Ripoll
	Tram. 250-02031/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de contactes amb l’Ajuntament de Ripoll per a analitzar la disponibilitat de parcel·les als carrers de Trinitat i del Prat, de Ripoll, per a construir-hi habitatge amb protecció oficial
	Tram. 250-02032/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’habitatge amb protecció oficial a les parcel·les de l’Institut Català del Sòl a Ripoll
	Tram. 250-02033/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de la via verda del Vallès
	Tram. 250-02034/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la negociació conjunta de les transferències dels serveis i les infraestructures ferroviàries de rodalia i mitja distància a la Generalitat
	Tram. 250-02035/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la no-aplicació d’increments de la tarifa dels túnels de Vallvidrera en funció del sentit del recorregut o de l’ocupació del vehicle
	Tram. 250-02036/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació del servei de cotxe multiusuari
	Tram. 250-02037/08
	Presentació



	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2008, relatiu a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 2006
	Tram. 256-00042/08
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris



	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 91.2 de la Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit
	Tram. 270-00009/08
	Esmenes a la totalitat





	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.06.	Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2009, referent a l’Agregat de les universitats públiques de Catalunya, corresponent als exercicis 2006 i 2007
	Tram. 258-00023/08
	Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes
	Termini per a demanar la presentació de l’informe






	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
	Delegació de funcions del president del Parlament
	Tram. 246-00040/08
	Resolució



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 115/VIII, sobre la línia de tren Lleida - Manresa - Barcelona
	Tram. 290-00087/08
	Sol·licitud de criteri de la Comissió

	Control del compliment de la Resolució 345/VIII, sobre un nou servei de punt de trobada al Baix Camp
	Tram. 290-00300/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 40/VIII, sobre la crisi econòmica
	Tram. 390-00040/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes






	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Finances sobre les polítiques del Departament d’Economia i Finances davant la revisió del pacte de govern d’entesa
	Tram. 354-00252/08
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller d’Educació sobre les polítiques del Departament d’Educació davant la revisió del pacte de govern d’entesa
	Tram. 354-00253/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa sobre les polítiques del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa davant la revisió del pacte de govern d’entesa
	Tram. 354-00255/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre les polítiques del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació davant la revisió del pacte de govern d’entesa
	Tram. 354-00256/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb la consellera de Justícia sobre les polítiques del Departament de Justícia davant la revisió del pacte de govern d’entesa
	Tram. 354-00257/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge sobre les polítiques del Departament de Medi Ambient i Habitatge davant la revisió del pacte de govern d’entesa
	Tram. 354-00258/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb la consellera de Treball sobre les polítiques del Departament de Treball davant la revisió del pacte de govern d’entesa
	Tram. 354-00261/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa sobre el viatge a Alemanya amb relació al futur de SEAT
	Tram. 354-00262/08
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació d’EOLICCAT, Associació Eòlica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01381/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01382/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01383/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Club EMAS, associació d’organitzacions registrades EMAS a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01384/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01385/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01386/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Àrids de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01387/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de PIMEC amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01388/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories Mediambientals amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01389/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Entitats Ambientals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01390/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01391/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01392/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01393/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01394/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01395/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01396/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Ecologistes en Acció amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01397/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01398/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01399/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01400/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01401/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de la Província de Tarragona amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01402/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01403/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Barcelonès Nord i del Maresme Sud amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01404/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01405/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Hotelera Salou, Cambrils, La Pineda amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01406/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Hostaleria de Lleida amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01407/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Hostaleria de Sitges amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01408/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Clúster Català de Recuperació i Reciclatge amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01409/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01410/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01411/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01412/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de PIMEC amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01413/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories Mediambientals amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01414/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Puig, gerent del Gremi d’Àrids de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01415/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Choy, expert i membre de l’equip redactor de l’Avantprojecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01416/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Perdigó, expert i membre de l’equip redactor de l’Avantprojecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01417/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Vicenç Moreno, president de la Comissió de Medi Ambient de PIMEC, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01418/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Matas, secretari general de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01419/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Adolf Moreno, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01420/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ramon Bover, president de l’ADEAC - Associació d’Entitats Ambientals de Control, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01421/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Mont, responsable de medi ambient d’Unió de Pagesos, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01422/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Alba Cabañas, directora del Departament de Medi Ambient de Foment, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01423/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Zabalza, membre del Comitè Executiu de Foment, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01424/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Pere Colat, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01425/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ribó, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01426/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Vallvé, degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01427/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (REDTEL), amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01428/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01429/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01430/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01446/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de PIMEC amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01447/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01448/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01449/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Enginyers Industrials amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01450/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Agrupació Catalana d’Enginyeries i Consultories Mediambientals amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01451/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01452/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01453/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01454/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió de Ramaders i Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01455/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Restauració de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01456/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Eòlica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01457/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació d’Entitats Ambientals de Control amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01458/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01459/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01460/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01461/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives Musicals amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01462/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Gremi d’Àrids de Catalunya amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01463/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 352-01464/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè expliqui l’informe del Consell sobre la violència de gènere i els mitjans de comunicació
	Tram. 356-00387/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Pedro L. Alonso, professor i director del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè exposi els reptes de la ciència i la cooperació al desenvolupament per a afrontar la malària
	Tram. 356-00444/08
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Política Cultural perquè presenti l’informe sobre els avisos relatius al temporal del 23 i el 24 de gener de 2009 en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals
	Tram. 356-00448/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari de Mitjans de Comunicació davant la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre el procés de transició cap a la televisió digital terrestre i sobre l’actuació del Govern amb relació a les emissores de ràdio il·legals
	Tram. 356-00449/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Dolors Oller, presidenta de Pen Català, perquè informi sobre les funcions i els projectes actuals de l’associació
	Tram. 356-00450/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Kai Fritjof Brand-Jacobsen, portaveu de la Xarxa Europea de Serveis Civils de Pau, i Mel Duncan, director executiu de Forces de Pau No Violentes, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informin sobre els serveis civils de pau i l’adaptació del marc competencial català
	Tram. 356-00452/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ricard Planas Camps, director de la revista «Bonart» i de Sies.TV, davant la Comissió de Política Cultural perquè expliqui aquests dos projectes culturals
	Tram. 356-00457/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Vicenç Altaió i Morral, director d’Arts Santa Mònica, davant la Comissió de Política Cultural perquè expliqui el nou projecte i la programació d’Arts Santa Mònica
	Tram. 356-00458/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Teresa Ocaña i Gomà, directora del Museu Nacional d’Art de Catalunya, davant la Comissió de Política Cultural perquè expliqui els projectes i les programacions d’aquest museu
	Tram. 356-00459/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Rafel Jorba i Castellví, conseller i coordinador de la Comissió de Continguts del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè informi sobre la presència de les dones als mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 356-00460/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Campanya pel Dret de l’Avortament davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè exposin la campanya que estan duent a terme
	Tram. 356-00461/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Fatou Secka, presidenta de l’Associació Equis-MGF, davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè exposi la seva experiència amb associacions de dones immigrades i les seves consideracions i propostes amb relació als reptes d’aquests col·lectius per a millorar la igualtat
	Tram. 356-00462/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la secretària general de l’Esport davant la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre les actuacions d’aquesta secretaria
	Tram. 356-00463/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Sol·licitud de compareixença de Pere Vicens, president de la Comissió de Cultura de la Cambra de Barcelona i del comitè organitzador del Congrés Internacional d’Economia i Cultura, davant la Comissió de Política Cultural perquè expliqui els objectius i la trajectòria de la Comissió de Cultura de la Cambra de Barcelona
	Tram. 356-00464/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud




	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’aeroports i heliports
	Tram. 353-00549/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè informi sobre l’evolució de la crisi del sector ramader
	Tram. 357-00252/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè expliquin l’evolució de la crisi del sector ramader
	Tram. 357-00269/08
	Substanciació


	Compareixença de Josep Enric Martí i Arbos, vicepresident de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, davant la Comissió de Política Cultural perquè exposi les seves inquietuds amb relació a la nova Directiva 2007/23/CE
	Tram. 357-00278/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Ramoneda, director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, davant la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre l’activitat de l’entitat
	Tram. 357-00279/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Kai Fritjof Brand-Jacobsen, portaveu de la Xarxa Europea de Serveis Civils de Pau, i Anwarul Chowdhury, exsotssecretari general de les Nacions Unides, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informin sobre els serveis civils de pau i l’adaptació del marc competencial català
	Tram. 357-00288/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació



	Compareixença de Pedro L. Alonso, professor i director del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè exposi els reptes de la ciència i la cooperació al desenvolupament per a afrontar la malària
	Tram. 357-00289/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 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. 357-00290/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Ramon Folch, director general d’Estudi Ramon Folch, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè exposi les seves consideracions amb relació a la construcció de la línia elèctrica de molt alta tensió
	Tram. 357-00291/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de Rafel Jorba i Castellví, conseller i coordinador de la Comissió de Continguts del Consell, davant la Comissió sobre els Drets de les Dones per a, respectivament, explicar l’informe del Consell sobre la violència de gènere i els mitjans de comunicació i informar sobre la presència de les dones als mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 357-00292/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Campanya pel Dret de l’Avortament davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè exposin la campanya que estan duent a terme
	Tram. 357-00293/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació



	Compareixença de Fatou Secka, presidenta de l’Associació Equis-MGF, davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè exposi la seva experiència amb associacions de dones immigrades i les seves consideracions i propostes amb relació als reptes d’aquests col·lectius per a millorar la igualtat
	Tram. 357-00294/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del grup empresarial cooperatiu Clade davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme perquè presenti les activitats del grup
	Tram. 357-00295/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació



	Compareixença del president, la directora general i els vocals de l’Autoritat Catalana de la Competència davant la Comissió d’Economia i Finances per a exposar les línies d’actuació d’aquest organisme
	Tram. 359-00011/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió per a la presentació de l’informe
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