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

1.10.	 Resolucions

Resolució 457/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la instal·lació d’un centre de diàlisi a 
l’Hospital del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-01275/08
Adopció p. 11

Resolució 458/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment del conveni d’infraestructu-
res i serveis sanitaris amb l’Ajuntament de Badalona 
(Barcelonès) per al període 2002-2005 i la signatura 
d’un nou conveni de col·laboració
Tram. 250-01591/08
Adopció p. 11

Resolució 459/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el transport sanitari no urgent de per-
sones grans o amb discapacitats físiques
Tram. 250-01615/08
Adopció p. 12

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

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la declaració 
de la sardana com a dansa nacional de Catalunya
Tram. 250-01427/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la connexió de l’autopista AP-7 amb la carretera 
C-15 a la sortida 29
Tram. 250-01513/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre la planificació 
d’un passeig de ronda a la Costa Brava
Tram. 250-01528/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre l’impuls del 
creixement de passatgers i operacions de l’aero-
port del Prat per mitjà de la promoció de Barcelona 
i Catalunya
Tram. 250-01593/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la senyalit-
zació de l’estació de Lleida-Pirineus del tren d’alta 
velocitat a la xarxa viària d’accés
Tram. 250-01598/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a impulsar el sector logístic i la creació 
d’ajuts a l’abandonament de l’activitat dels professi-
onals del sector
Tram. 250-01602/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’àrea residen-
cial estratègica de la Canonja, a Tarragona
Tram. 250-01605/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la reducció i la 
revisió del projecte de l’àrea residencial estratègica 
de Pou Boronat, de Tarragona
Tram. 250-01606/08
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre l’exclusió de 
l’àrea residencial estratègica de les Borges Blanques 
(Garrigues) del Pla director urbanístic de les àrees 
residencials estratègiques de Ponent
Tram. 250-01607/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’exclusió de 
l’àrea residencial urbanística de Lleida del Pla direc-
tor urbanístic de les àrees residencials estratègiques 
de Ponent
Tram. 250-01608/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la desprogra-
mació de l’àrea residencial estratègica Teuleres-
Benet-Serrallo-Poquí, de Manlleu (Osona), i l’exclu-
sió d’aquesta àrea del Pla director urbanístic de les 
àrees residencials estratègiques de les comarques 
centrals
Tram. 250-01609/08
Retirada p. 14

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’àrea residencial estratègica de Reus (Baix Camp) 
del Pla director urbanístic del Camp de Tarragona
Tram. 250-01610/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la comunicació 
ferroviària del Bages
Tram. 250-01618/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre l’asfaltatge 
del tram entre Ripoll i Campdevànol de la carretera 
N-152
Tram. 250-01619/08
Retirada p. 14

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de desdoblament del tram entre les Masies 
de Voltregà i Ripoll de la carretera C-17
Tram. 250-01623/08
Retirada p. 14
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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
Retirada p. 14

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 mediació en l’àmbit del 
dret privat
Tram. 200-00040/08
Nomenament d’una relatora p. 15

Projecte de llei de salut pública
Tram. 200-00041/08
Nomenament d’una relatora p. 15

Projecte de llei d’educació
Tram. 200-00043/08
Esmenes reservades per a defensar en el Ple (annex a 
la reserva d’esmenes publicada al BOPC 466, del 12 
de maig de 2009) p. 15

Projecte de llei de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infra-
estructures i edificis
Tram. 200-00045/08
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i 
grups socials p. 16
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 17

Projecte de llei del Síndic de Greuges
Tram. 200-00052/08
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i 
grups socials p. 17
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 17

Projecte de llei d’aeroports i heliports
Tram. 200-00056/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 18

Projecte de llei de consultes populars per 
via de referèndum de Catalunya
Tram. 200-00059/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 18

Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball
Tram. 200-00062/08
Text presentat p. 18

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
Esmenes a la totalitat p. 31

Proposició de llei d’addició dels articles 8 
bis, 8 ter i 9 bis a la Llei 18/2003, de 4 del juliol, de 
suport a les famílies
Tram. 202-00061/08
Esmenes a la totalitat p. 32

Proposició de llei de qualitat de l’educació 
de Catalunya
Tram. 202-00062/08
Esmenes a la totalitat p. 33

Proposició de llei de modificació de l’article 
15 de la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció 
i assistència en matèria de substàncies que poden 
generar dependència
Tram. 202-00064/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 33

Proposició de llei de reforma parcial de l’im-
post sobre successions i donacions
Tram. 202-00065/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 33

Proposició de llei de retorn a la fiscalització 
prèvia en contractes menors
Tram. 202-00066/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 34

Proposició de llei de creació de la xarxa de 
suport a les dones embarassades amb dificultats
Tram. 202-00068/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 34

Proposició de llei de contenció dels coefi-
cients de correcció dels valors cadastrals dels béns 
immobles l’any 2009
Tram. 202-00069/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 34

Proposició de llei de modificació de l’apartat 
4 de l’article 17 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de 
regulació dels serveis de prevenció i extinció d’in-
cendis i de salvaments de Catalunya
Tram. 202-00070/08
Presentació p. 34

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

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
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre el transport 
públic al Berguedà
Tram. 250-01905/08
Esmenes presentades p. 36

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
Esmenes presentades p. 36

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
Esmenes presentades p. 37

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
Esmenes presentades p. 37

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
Esmenes presentades p. 38

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
Esmenes presentades p. 38
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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
Esmenes presentades p. 38

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
Esmenes presentades p. 39

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
Esmenes presentades p. 39

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
Esmenes presentades p. 40

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
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre el servei de la 
línia de Renfe entre Portbou, Girona i Barcelona
Tram. 250-01942/08
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la regulació de 
la pràctica del surf d’estel
Tram. 250-01949/08
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre el servei de 
trens Avant
Tram. 250-01952/08
Esmenes presentades p. 41

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
Canvi de Comissió tramitadora p. 42

Proposta de resolució sobre el suport al 
sector petroquímic del Camp de Tarragona
Tram. 250-01955/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de subvencions per a la indústria de l’adoberia de 
l’Anoia
Tram. 250-01956/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
la telefonia mòbil a la Conca de Barberà
Tram. 250-01957/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de la telefonia mòbil al Priorat
Tram. 250-01958/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de la telefonia mòbil a la Terra Alta
Tram. 250-01959/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
pla de mesures per a ajudar els municipis a implantar 
els processos i els mecanismes per a garantir una 

gestió adequada de les dades de caràcter perso-
nal
Tram. 250-01960/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la intensifica-
ció de les actuacions inspectores i sancionadores 
de l’Agència Catalana de Consum en el sector finan-
cer per a evitar l’aplicació d’interessos abusius i la 
publicitat enganyosa i la manca d’informació sobre 
productes de reunificació de deutes
Tram. 250-01961/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la intensifica-
ció de les actuacions inspectores i sancionadores 
de l’Agència Catalana de Consum perquè es man-
tinguin actualitzats els fitxers de morosos
Tram. 250-01963/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa del servei de ginecologia en el dispensari del 
Poblenou de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-01964/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el futur de la 
central tèrmica de Cubelles (Garraf)
Tram. 250-01965/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 44
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la modificació 
i l’execució del projecte constructiu de millora local, 
reordenació d’accessos i millora de la seguretat vià-
ria a la carretera C-59 al tram de les urbanitzacions 
dels Saulons d’en Déu i la Font dels Enamorats, de 
Caldes de Montbui
Tram. 250-01966/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per el millorament de la carretera C-44 per a reduir-
hi els accidents i sobre la limitació de la velocitat 
als trams d’aquesta carretera que travessen nuclis 
urbans
Tram. 250-01967/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un sistema d’indicadors periòdics per a mesurar 
a temps real el pluralisme en els informatius diaris i 
programes d’actualitat i entreteniment de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-01968/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la recuperació 
dels terrenys de titularitat municipal aportats per 
l’Ajuntament de Barcelona al Consorci Sagrera Alta 
Velocitat
Tram. 250-01969/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
català en el servei telefònic de venda de bitllets en 
línia Linea Renfe
Tram. 250-01970/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’arribada del 
senyal de telefonia mòbil a Capafonts (Baix Camp)
Tram. 250-01971/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la col·locació 
d’estacions de subministrament d’energia elèctrica 
per a vehicles a la xarxa viària
Tram. 250-01972/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45
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Proposta de resolució sobre la substitució 
de les tanques de seguretat de les vores de les car-
reteres de titularitat estatal i local
Tram. 250-01973/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
d’un centre de recuperació de fauna salvatge al Parc 
Natural de les Muntanyes de Prades
Tram. 250-01974/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de renovació de motocicletes i ciclomotors
Tram. 250-01975/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany per a atendre el pa-
gament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01976/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany per a atendre el pa-
gament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01977/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Gironès per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01978/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Gironès per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01979/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Cerdanya per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01980/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Cerdanya per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01981/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Empordà per a atendre el pa-
gament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01982/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Empordà per a atendre el pa-
gament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01983/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció de les colònies industrials al tram de l’autovia 
C-16 entre Balsareny i Berga
Tram. 250-01984/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la dotació de material mòbil de la xarxa ferrovi-
ària
Tram. 250-01985/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la signatura 
amb el Govern de l’Estat dels convenis necessaris 
per a fer possible l’execució de les inversions pre-
vistes en l’annex XVII de la Llei 2/2008, de pressu-
postos generals de l’Estat per al 2009
Tram. 250-01986/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 48
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la senyalització 
i el manteniment de les barbacoes i les estructures 
fixes amb graella
Tram. 250-01987/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre les condici-
ons de treball dels conductors en el cremallera de 
Núria
Tram. 250-01988/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de la rotonda provisional de la 
carretera C-65, a Llambilles
Tram. 250-01989/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels preus d’expropiació per a la construcció del 
canal principal del canal Segarra-Garrigues
Tram. 250-01990/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels ajuts per a la promoció de l’ocupació autònoma 
entre les persones aturades
Tram. 250-01991/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’accés al web 
del Servei d’Ocupació de Catalunya des de la pàgina 
d’inici del web de la Generalitat
Tram. 250-01992/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un protocol de diagnosi precoç de la migranya
Tram. 250-01993/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou centre d’educació infantil i primària a la 
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
Tram. 250-01994/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’acceleració 
de la construcció d’un nou centre d’educació infantil 
i primària a Sidamon (Pla d’Urgell)
Tram. 250-01995/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la reserva del 
20% dels fons recaptats pels programes de «La 
Marató» de TV3 per a projectes d’investigació de 
les malalties que afecten específicament la població 
infantil
Tram. 250-01996/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la normativa reguladora del procediment per a 
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l’elecció de càrrecs dels òrgans de les confraries 
de pescadors
Tram. 250-01997/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
circuit assistencial específic per a persones amb 
diagnòstic de VIH
Tram. 250-01998/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures de suport al projecte del Parc TecnoCam-
pus Mataró-Maresme
Tram. 250-02000/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a lluitar contra la morositat en les ope-
racions comercials i per a facilitar el pagament dels 
deutes contrets pels ens locals, especialment amb 
relació a autònoms i petites i mitjanes empreses
Tram. 250-02002/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la l’autorització 
de quioscs de begudes a les platges
Tram. 250-02003/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la pròrroga 
automàtica de les autoritzacions de transport de 
mercaderies per carretera
Tram. 250-02004/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
dels camins rurals del parc natural del Delta de 
l’Ebre
Tram. 250-02006/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
grup de treball sobre la síndrome de la sensibilitat 
química múltiple
Tram. 250-02024/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’enderroca-
ment del viaducte de Girona
Tram. 250-02030/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la via verda del Vallès
Tram. 250-02034/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
servei de cotxe multiusuari
Tram. 250-02037/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’horari d’atenció continuada en els centres d’aten-
ció primària de l’Alt Penedès
Tram. 250-02038/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la dotació de 
les especialitats de digestologia i traumatologia i 
sobre l’equipament tecnològic del CAP Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-02039/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
de les baranes del pont sobre el riu Anoia a la carre-
tera BV-2141 entre Sant Sadurní d’Anoia i Piera
Tram. 250-02040/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la notificació 
bilingüe en català i en castellà de les sancions de 
trànsit
Tram. 250-02041/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre les gestions 
amb Fecsa-Endesa per a l’acceleració de la renova-
ció tecnològica de la línia elèctrica de 110 kV entre 
Sant Boi de Llobregat i Reus
Tram. 250-02042/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental per a atendre el 
pagament dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-02043/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental per a atendre el 
pagament dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-02044/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un baixador de ferrocarril a Roda de Barà (Tar-
ragonès)
Tram. 250-02045/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un baixador de ferrocarril a Creixell (Tarragonès)
Tram. 250-02046/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
la redacció del projecte d’adequació de la carretera 
C-241 entre Santa Coloma de Queralt i Igualada
Tram. 250-02047/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61
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Proposta de resolució sobre l’obertura d’un 
casal per a la gent gran a Can Massuet del Far, a 
Dosrius (Maresme)
Tram. 250-02048/08
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la denegació 
de la tercera línia subvencionada d’educació infantil 
per al curs 2009-2010 al col·legi Pare Manyanet, de 
Reus (Alt Camp)
Tram. 250-02049/08
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’adaptació del 
tipus d’interès dels préstecs a agricultors concedits 
per l’Institut Català de Crèdit Agrari a l’índex actual 
de l’euríbor
Tram. 250-02050/08
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
llits dels rius i de les rieres
Tram. 250-02051/08
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la reparació 
de les tanques de seguretat del pas elevat de la 
carretera BP-2427 sobre l’autopista AP-7 a Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 250-02052/08
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera C-16 corresponent a l’itinerari 
transeuropeu E-09
Tram. 250-02053/08
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
del Govern en la celebració del Dia Mundial del Te-
atre
Tram. 250-02054/08
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat d’educació especial i la implantació 
d’un programa d’ensenyament professional per a 
alumnes amb necessitats educatives especials a 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 250-02055/08
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
diverses mesures en la formació professional
Tram. 250-02056/08
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la restauració 
i la conservació del monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-02057/08
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la restauració i 
la conservació del poblat ibèric del Turó d’en Boscà, 
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-02058/08
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de beques per a activitats de lleure d’estiu desti-

nades a infants i joves de famílies amb membres 
desocupats i amb dificultats econòmiques
Tram. 250-02059/08
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una borsa jove d’habitatge al Pla de l’Estany
Tram. 250-02060/08
Tramesa a la Comissió p. 65
Termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a atendre el pa-
gament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-02061/08
Tramesa a la Comissió p. 65
Termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de Vallès Oriental per a atendre el pa-
gament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-02062/08
Tramesa a la Comissió p. 65
Termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
tipificació del complement sociosanitari de les àrees 
bàsiques de salut de la regió sanitària de Lleida
Tram. 250-02063/08
Tramesa a la Comissió p. 65
Termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre els corbs ma-
rins de terra endins
Tram. 250-02064/08
Tramesa a la Comissió p. 66
Termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una guia turística del patrimoni de campanes de 
les esglésies, les capelles i les ermites del Pallars 
Sobirà
Tram. 250-02065/08
Tramesa a la Comissió p. 66
Termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
llits de les rieres de Blanes (Selva)
Tram. 250-02066/08
Tramesa a la Comissió p. 66
Termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre les actuacions 
en el camp de la cooperació al desenvolupament per 
a la preservació i el millorament de la seguretat i la 
salut de la població infantil a Guatemala
Tram. 250-02067/08
Tramesa a la Comissió p. 66
Termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de cartells indicadors en català a la sortida 34 de 
l’autopista AP-7
Tram. 250-02069/08
Tramesa a la Comissió p. 67
Termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’autorització 
del concert per a una tercera línia a l’escola Pare 
Manyanet, de Reus (Baix Camp), per al curs 2009-
2010
Tram. 250-02070/08
Tramesa a la Comissió p. 67
Termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la compensa-
ció econòmica a les empreses de l’Anoia correspo-
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nent als pagamens fets pel subministrament elèctric 
de la subestació de l’Anoia
Tram. 250-02071/08
Tramesa a la Comissió p. 67
Termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la informació 
a l’Ajuntament de Montmeló (Vallès Oriental) i als 
veïns del barri de Can Tabola amb relació al traçat 
del tren orbital
Tram. 250-02072/08
Tramesa a la Comissió p. 67
Termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a garantir el millorament de la seguretat i la dis-
minució de la perillositat de la carretera interpolar 
que envolta el Circuit de Catalunya entre Parets del 
Vallès i Granollers
Tram. 250-02073/08
Tramesa a la Comissió p. 68
Termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre l’impuls i la 
reorientació del Saló Internacional del Turisme de 
Catalunya
Tram. 250-02074/08
Tramesa a la Comissió p. 68
Termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre les obres de 
condicionament de l’edifici de l’Escola Oficial d’Idi-
omes de Tàrrega (Urgell) i sobre la construcció d’un 
nou edifici per a ubicar-la
Tram. 250-02075/08
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre la reducció 
del servei mèdic del consultori local d’Almatret (Se-
grià)
Tram. 250-02076/08
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra a les 
regions policials de Pirineu Occidental i de Ponent
Tram. 250-02077/08
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre l’establiment 
del servei de trens Avant entre Lleida i Saragossa
Tram. 250-02078/08
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre els ajuts al 
sector del suro
Tram. 250-02079/08
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre el respecte i la 
defensa dels drets humans a Colòmbia
Tram. 250-02080/08
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre l’acceleració 
de la construcció de l’Hospital de Rubí - Sant Cu-
gat - Castellbisbal
Tram. 250-02081/08
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures especials de vigilància per a millorar la 
seguretat del transport de mercaderies i dels tu-
rismes
Tram. 250-02082/08
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
i les característiques tècniques del projecte de cen-
tral tèrmica de Mequinensa (Baix Cinca)
Tram. 250-02083/08
Presentació p. 73

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 mo-
dificació de la Llei orgànica del poder judicial en 
matèria de marques comunitàries
Tram. 270-00010/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 74

3.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
urgents necessàries per a evitar la regressió del 
delta de l’Ebre
Tram. 300-00210/08
Presentació p. 74

Interpel·lació al Govern sobre l’adopció de 
mesures per a regular el dret a la interrupció del 
tractament del suport vital
Tram. 300-00211/08
Presentació p. 75

Interpel·lació al Govern sobre l’impacte 
pressupostari en les finances de la Generalitat de 
les mesures formulades pel Govern de l’Estat
Tram. 300-00212/08
Presentació p. 75

Interpel·lació al Govern sobre l’agricultura 
i la ramaderia
Tram. 300-00213/08
Presentació p. 75

Interpel·lació al Govern sobre l’articulació i 
l’impuls de l’Euroregió
Tram. 300-00214/08
Presentació p. 75

4.	 INFORMACIÓ

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

Calendari de sessions plenàries per al setè 
període de sessions (setembre-desembre 2009)
Tram. 244-00014/08
Acord p. 76

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 40/VIII, 
sobre la crisi econòmica
Tram. 390-00040/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 76

Control del compliment de la Moció 41/VIII, 
sobre el suport als municipis petits
Tram. 390-00041/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 77

Control del compliment de la Moció 43/VIII, 
sobre els acomiadaments col·lectius en expedients 
de regulació d’ocupació
Tram. 390-00043/08
Sol·licitud de pròrroga p. 78
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 78

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Política Territorial amb el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques sobre les polítiques del 
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Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
davant la revisió del pacte de govern d’entesa
Tram. 354-00259/08
Rebuig de la sol·licitud p. 79

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Catalana del Transport 
davant la Comissió de Política Territorial perquè 
informi sobre la situació del sector del transport per 
carretera
Tram. 356-00442/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del portaveu 
o la portaveu de la Coordinadora d’Organitzacions 
del Transport davant la Comissió de Política Ter-
ritorial perquè exposi la posició d’aquesta entitat 
amb relació a la situació del sector del transport de 
mercaderies per carretera
Tram. 356-00453/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Confederació Empresarial del Transport per 
Carretera de Catalunya davant la Comissió de Po-
lítica Territorial perquè exposi la posició d’aquesta 
entitat amb relació a la situació del sector del trans-
port de mercaderies per carretera
Tram. 356-00454/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Jaume 
Roure i Calls, president de la Federació Catalana 
de Venedors de Vehicles a Motor, i de Miquel Don-
nay Richarte, president del Gremi de Venedors de 
Vehicles de Motor, perquè exposin la situació del 
sector i els problemes i les propostes per a la venda 
d’automòbils i motocicletes
Tram. 356-00467/08
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’Anna Ter-
rón i Cusí, secretària per a la Unió Europea, davant 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
perquè informi sobre el desplegament del principi 
de subsidiarietat
Tram. 356-00470/08
Sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Creu Roja de Catalunya davant la Comissió 
de Benestar i Immigració perquè exposin les cam-
panyes que duu a terme aquesta entitat
Tram. 356-00471/08
Sol·licitud p. 80

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Tre-
ball, Indústria, Comerç i Turisme amb la consellera 
de Treball sobre les actuacions del Departament de 
Treball davant l’impacte de la situació econòmica
Tram. 355-00105/08
Substanciació p. 80

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

Compareixença de Manuel Bustos Garrido, 
president de la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i segure-
tat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis
Tram. 353-00471/08
Decaïment p. 80

Compareixença de representants d’Unió de 
Pagesos amb relació al Projecte de llei de prevenció 
i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis
Tram. 353-00479/08
Substanciació p. 81

Compareixença de representants de l’As-
sociació Agrària de Joves Agricultors de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i segure-
tat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis
Tram. 353-00480/08
Substanciació p. 81

Compareixença de representants de la 
Confederació Catalana d’Agroturisme i Turisme Ru-
ral amb relació al Projecte de llei de prevenció i se-
guretat en matèria d’incendis en establiments, acti-
vitats, infraestructures i edificis
Tram. 353-00481/08
Substanciació p. 81

Compareixença de representants de la 
Federació Catalana de Promotors i Constructors 
d’Edificis amb relació al Projecte de llei de prevenció 
i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis
Tram. 353-00482/08
Substanciació p. 81

Compareixença de representants del Gremi 
de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i segure-
tat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis
Tram. 353-00483/08
Substanciació p. 81

Compareixença de representants de la Fe-
deració de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i segure-
tat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis
Tram. 353-00484/08
Decaïment p. 81

Compareixença de Joan Dídac Gallardo, 
president de DYA Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de prevenció i seguretat en matèria d’in-
cendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis
Tram. 353-00485/08
Decaïment p. 82

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del Síndic de Greuges
Tram. 353-00487/08
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei del Síndic de Greuges
Tram. 353-00488/08
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació del Fò-
rum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del Síndic de Greuges
Tram. 353-00489/08
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora per la Prevenció de la Tortura amb 
relació al Projecte de llei del Síndic de Greuges
Tram. 353-00490/08
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del Síndic de Greuges
Tram. 353-00491/08
Substanciació p. 82
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Compareixença de Jaume Saura i Estapà, 
president de l’Institut de Drets Humans de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei del Síndic de 
Greuges
Tram. 353-00492/08
Substanciació p. 82

Compareixença de Pere Vicens, president 
de la Comissió de Cultura de la Cambra de Comerç 
de Barcelona i del comitè organitzador del Congrés 
Internacional d’Economia i Cultura, davant la Comis-
sió de Política Cultural perquè expliqui els objectius i 
la trajectòria de la Comissió de Cultura de la Cambra 
de Comerç de Barcelona
Tram. 357-00303/08
Substanciació p. 83

Compareixença d’una representació de la 
Confederació Catalana del Transport davant la Co-
missió de Política Territorial perquè informi sobre la 
situació del sector del transport per carretera
Tram. 357-00306/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença del portaveu o la portaveu 
de la Coordinadora d’Organitzacions del Transport 
davant la Comissió de Política Territorial perquè 
exposi la posició d’aquesta entitat amb relació a 
la situació del sector del transport de mercaderies 
per carretera
Tram. 357-00307/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença del president de la Con-
federació Empresarial del Transport per Carretera 
de Catalunya davant la Comissió de Política Ter-
ritorial perquè exposi la posició d’aquesta entitat 
amb relació a la situació del sector del transport de 
mercaderies per carretera
Tram. 357-00308/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Sessió informativa de la Comissió de Po-
lítica Cultural amb el president del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya per a presentar l’Informe de 
l’audiovisual a Catalunya del 2007
Tram. 359-00010/08
Substanciació p. 83

4.55.	 Activitat	parlamentària

4.55.15.	 Convocatòries

Sessió plenària núm. 56
Convocada per al dia 20 de maig de 2009 p. 83

Sessió plenària núm. 57
Convocada per al dia 20 de maig de 2009 p. 84

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

4.70.01.	 Composició	del	Govern,	delegacions	de	
funcions	i	encàrrecs	de	despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Ac-
ció Social i Ciutadania al conseller d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa
Tram. 330-00116/08
Presentació p. 85

4.70.05.	 Documentació	tramesa	en	compliment	
de	lleis	i	altres	normes

Informe sobre la situació en data del 31 
de desembre de 2008 dels avals d’operacions amb 
venciment posterior a l’1 de gener de 2008
Tram. 334-00101/08
Presentació p. 85

4.70.10.	 Altres	comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític 
en la televisió i la ràdio corresponent al febrer del 
2009
Tram. 337-00055/08
Presentació p. 86

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Pròrroga del nomenament d’una funcio-
nària interina
Acord p. 86

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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TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10.

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	457/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	instal·lació	d’un	centre	
de	diàlisi	a	l’Hospital	del	Vendrell	(Baix	
Penedès)
Tram. 250-01275/08

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 34, 30.04.2009, DSPC-C 556

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 30 
d’abril de 2009, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la instal·lació d’equips de diàlisi a l’Hos-
pital del Vendrell (Baix Penedès) (tram. 250-01275/08), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 35315).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter-
me les accions necessàries per a instal·lar un centre de 
diàlisi a l’Hospital del Vendrell (Baix Penedès), amb 
l’objecte de poder atendre els pacients de les localitats 
i les comarques pròximes que requereixen aquest tipus 
de tractament.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2009

El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carme Figueras i Siñol

Resolució	458/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	compliment	del	conve-
ni	d’infraestructures	i	serveis	sanitaris	
amb	l’Ajuntament	de	Badalona	(Barcelo-
nès)	per	al	període	2002-2005	i	la	signa-
tura	d’un	nou	conveni	de	col·laboració
Tram. 250-01591/08

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 34, 30.04.2009, DSPC-C 556

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 30 
d’abril de 2009, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el compliment del conveni d’infraestruc-
tures i serveis sanitaris amb l’Ajuntament de Badalona 
per al període 2002-2005 i la signatura d’un nou con-
veni per al període 2009-2012 (tram. 250-01591/08), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 47726).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar complint el conveni d’infraestructures i 
serveis sanitaris per als anys 2002-2005 signat entre la 
Generalitat i l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès), 
prioritzant l’actuació en els equipaments sanitaris que 
encara no estan en funcionament, sens perjudici d’in-
corporar noves prioritzacions quan hi hagi consens tèc-
nic respecte a la infraestructura i es disposi d’un lloc 
idoni per a ubicar-la.

b) Signar, en el marc dels contactes habituals amb 
l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès), un conveni de 
col·laboració amb aquest ajuntament i amb l’empresa 
municipal Engestur que permeti l’execució de les obres 
de construcció i de l’equipament del CAP Gran Sol, al 
barri de Llefià.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2009

El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carme Figueras i Siñol
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TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	declara-
ció	de	la	sardana	com	a	dansa	nacional	
de	Catalunya
Tram. 250-01427/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-C 567).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 41, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-
C 566).

Proposta	de	resolució	sobre	la	planifi-
cació	d’un	passeig	de	ronda	a	la	Costa	
Brava
Tram. 250-01528/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 41, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-
C 566).

Resolució	459/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	transport	sanitari	no	
urgent	de	persones	grans	o	amb	disca-
pacitats	físiques
Tram. 250-01615/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 32, 05.05.2009, DSPC-C 559

Comissió de Benestar i Immigració

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió 
tinguda el dia 5 de maig de 2009, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la creació d’un servei 
especial de trasllat de gent gran i de discapacitats amb 
problemes de mobilitat (tram. 250-01615/08), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i 
la nova esmena signada per tots els grups parlamentaris 
d’acord amb l’article 146.2 del Reglament.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir, 
en el marc del model de transport sanitari actual, que 
el Servei Català de la Salut comuniqui a les empreses 
proveïdores de transport sanitari no urgent, per mitjà de 
les regions sanitàries corresponents, que es tingui una 
cura especial de les persones grans o amb discapacitats 
físiques i que es prioritzi el trasllat de tornada d’aquests 
usuaris.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2009

La secretària en funcions La presidenta de la Comissió 
Laia Ortiz i Castellví Marta Cid i Pañella
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Proposta	de	resolució	sobre	l’àrea	re-
sidencial	estratègica	de	la	Canonja,	a	
Tarragona
Tram. 250-01605/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 41, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-
C 566).

Proposta	de	resolució	sobre	la	reduc-
ció	i	la	revisió	del	projecte	de	l’àrea	re-
sidencial	estratègica	de	Pou	Boronat,	
de	Tarragona
Tram. 250-01606/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 41 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-C 566).

Proposta	de	resolució	sobre	l’exclusió	
de	l’àrea	residencial	estratègica	de	les	
Borges	Blanques	(Garrigues)	del	Pla	di-
rector	urbanístic	de	les	àrees	residenci-
als	estratègiques	de	Ponent
Tram. 250-01607/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 41, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-
C 566).

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	del	
creixement	de	passatgers	i	operacions	
de	l’aeroport	del	Prat	per	mitjà	de	la	pro-
moció	de	Barcelona	i	Catalunya
Tram. 250-01593/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 41, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-
C 566).

Proposta	de	resolució	sobre	la	senya-
lització	de	l’estació	de	Lleida-Pirineus	
del	tren	d’alta	velocitat	a	la	xarxa	viària	
d’accés
Tram. 250-01598/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 41, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-
C 566).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabo-
ració	d’un	pla	per	a	impulsar	el	sector	
logístic	i	la	creació	d’ajuts	a	l’abando-
nament	de	l’activitat	dels	professionals	
del	sector
Tram. 250-01602/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 41, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-
C 566).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	comuni-
cació	ferroviària	del	Bages
Tram. 250-01618/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 41, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-
C 566).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 41 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-C 566).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 41 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-C 566).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 32 de la Comissió de Política 
Cultural, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-C 567).

Proposta	de	resolució	sobre	l’exclu-
sió	de	l’àrea	residencial	urbanística	de	
Lleida	del	Pla	director	urbanístic	de	les	
àrees	residencials	estratègiques	de	Po-
nent
Tram. 250-01608/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 41, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-
C 566).

Proposta	de	resolució	sobre	la	despro-
gramació	de	l’àrea	residencial	estratè-
gica	Teuleres-Benet-Serrallo-Poquí,	de	
Manlleu	(Osona),	i	l’exclusió	d’aquesta	
àrea	del	Pla	director	urbanístic	de	les	
àrees	residencials	estratègiques	de	les	
comarques	centrals
Tram. 250-01609/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 41 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-C 566).

Proposta	de	resolució	sobre	la	suspen-
sió	de	l’àrea	residencial	estratègica	de	
Reus	(Baix	Camp)	del	Pla	director	urba-
nístic	del	Camp	de	Tarragona
Tram. 250-01610/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 41, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-
C 566).
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3.01.01.

Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 200-00043/08

Esmenes reservades per a defensar en el 
Ple (annex a la reserva d’esmenes publica-
da al BOPC 466, del 12 de maig de 2009)

D’acord amb la petició de reconsideració presentada 
pel Grup Mixt (reg. 56249) i l’acord de la Mesa de la 
Comissió d’Educació i Universitats de data 14 de maig 
de 2009 es publica la reserva d’esmenes següents al 
Dictamen del Projecte de llei d’educació com a conti-
nuació de les publicades al BOPC 466, de 12 de maig 
de 2009.

La numeració de les esmenes reservades correspon a la 
numeració de l’Informe de la Ponència (BOPC 461, 6 
de maig de 2009).

Grup Mixt:

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 17 - 20 - 29 - 33 - 37 - 39 - 41 - 49 - 
58 - 61 - 68 - 76 - 81 - 87 - 96 - 97 - 102 - 104 - 106 - 
108 - 115 - 118 - 119 - 122 - 124 - 126 - 127 - 132 - 133 - 
135 - 138 - 139 - 140 - 141 - 144 - 146 - 148 - 149 - 151 - 
152 - 153 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 163 - 166 - 168 - 
169 - 170 - 176 - 179 - 184 - 185 - 186 - 188 - 190 - 192 - 
196 - 197 - 202 - 203 - 209 - 211 - 217 - 223 - 226 - 227 - 
230 - 242 - 245 - 250 - 251 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 
259 - 261 - 262 - 264 - 266 - 267 - 270 - 281 - 283 - 284 - 
285 - 286 - 289 - 299 - 301 - 306 - 311 - 313 - 314 - 315 - 
316 - 317 - 319 - 320 - 321 - 322 - 328 - 330 - 334 - 337 - 
342 - 346 - 349 - 354 - 356 - 358 - 364 - 366 - 370 - 
374 - 375 - 376 - 380 - 384 - 386 - 389 - 390 - 395 - 
402 - 405 - 408 - 412 - 417 - 419 - 426 - 429 - 435 - 439 - 
447 - 451 - 458 - 462 - 464 - 471 - 480 - 484 - 487 - 
497 - 500 - 504 - 506 - 507 - 513 - 519 - 523 - 531 - 536 - 
537 - 557 - 571 - 584 - 585 - 587 - 592 - 594 - 601 - 603 - 
610 - 617 - 624 - 627 - 631 - 638 - 644 - 646 - 649 - 653 - 
656 - 658 - 660 - 671 - 673 - 674 - 675 - 677 - 678 - 682 - 
686 - 695 - 697 - 701 - 702 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 
714 - 719 - 720 - 721 - 724 - 728 - 729 - 730 - 733 - 737 - 
739 - 751 - 755 - 765 - 769 - 773 - 785 - 787 - 788 - 796 - 
800 - 805 - 806 - 807 - 809 - 810 - 811 - 815 - 821 - 825 - 
826 - 827 - 828 - 833 - 836 - 837 - 840 - 842 - 843 - 
845 - 846 - 847 - 860 - 866 - 867 - 869 - 873 - 879 - 
882 - 883 - 884 - 887 - 891 - 893 - 894 - 896 - 898 - 
901 - 903 - 907 - 909 - 911 - 914 - 917 - 919 - 920 - 923 - 
927 - 929 - 933 - 936 - 938 - 940 - 942 - 946 - 949 - 
952 - 954 - 956 - 957 - 960 - 965 - 967 - 969 - 973 - 
975 - 979 - 982 - 984 - 985 - 987 - 991 - 992 - 993 - 
997 - 998 - 1001 - 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 
1010 - 1011 - 1018 - 1019 - 1020 - 1024 - 1027 - 1028 - 
1035 - 1041 - 1042 - 1045 - 1047 - 1050 - 1051 - 1054 - 
1057 - 1058 - 1060 - 1064 - 1065 - 1067 - 1069 - 1070 - 
1072 - 1073 - 1077 - 1081 - 1088 - 1089 - 1090 - 1092 - 
1093 - 1098 - 1099 - 1101 - 1103 - 1106 - 1107 - 1109 - 

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

Nomenament d’una relatora

Nomenament de la relatora d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
200-00040/08) s’ha reunit el dia 12 de maig de 2009 i, 
d’acord amb el que disposa l’article 109.4 del Reglament 
del Parlament, ha nomenat relatora la diputada Agnès 
Pardell Veà.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2009

Núria de Gispert i Català, GP CiU; Agnès Pardell 
Veà, GP PSC-CpC; Pere Aragonès i Garcia, GP ERC; 
Montserrat Nebrera González, GP PPC; Salvador 
Milà i Solsona, GP ICV-EUiA; José Domingo Do-
mingo, G Mixt

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

Nomenament d’una relatora

Nomenament de la relatora d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei de salut pública (tram. 200-00041/08) s’ha 
reunit el dia 7 de maig de 2009 i, d’acord amb el que 
disposa l’article 109.4 del Reglament del Parlament, ha 
nomenat relatora la diputada Núria Segú i Ferré.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2009

Francesc Sancho i Serena, G. P. de Convergència i Unió; 
Núria Segú Ferré, G. P. Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi; Uriel Bertran Arrué, G. P. d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; M. Belén Pajares i Ribas, G. P. del 
Partit Popular de Catalunya; Lluís Postigo i Garcia, G. 
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa; José Domingo Domingo, Grup Mixt
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matèria d’incendis en establiments, activitats, infraes-
tructures i edificis (tram. 353-00469/08).

– Compareixença de Luis Santiago Sánchez, president 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Indus-
trials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establi-
ments, activitats, infraestructures i edificis (tram. 353-
00470/08).

– Compareixença de Salvador Esteve i Figueras, pre-
sident de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques, amb relació al Projecte de llei de prevenció i se-
guretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis (tram. 353-00472/08).

– Compareixença del president de PIMEC amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis (tram. 353-00473/08).

– Compareixença de Joan Ramon Bover i Alberni, pre-
sident de l’Associació d’Entitats Ambientals de Control, 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis en establiments, activitats, infra-
estructures i edificis (tram. 353-00474/08).

– Compareixença de representants del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en es-
tabliments, activitats, infraestructures i edificis (tram. 
353-00475/08).

– Compareixença de representants del Col·legi d’Apare-
lladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activi-
tats, infraestructures i edificis (tram. 353-00476/08).

– Compareixença de representants de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis (tram. 
353-00477/08).

– Compareixença de representants de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en es-
tabliments, activitats, infraestructures i edificis (tram. 
353-00478/08).

El dia 14 de maig de 2009 (DSPC - C 570)

– Compareixença de representants d’Unió de Pagesos 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis en establiments, activitats, infra-
estructures i edificis (tram. 353-00479/08).

– Compareixença de representants de l’Associació 
Agrària de Joves Agricultors de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis (tram. 353-00480/08).

– Compareixença de representants de la Confederació 
Catalana d’Agroturisme i Turisme Rural amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis (tram. 353-00481/08).

1110 - 1113 - 1114 - 1119 - 1120 - 1121 - 1123 - 1124 - 
1129 - 1132 - 1133 - 1135 - 1137 - 1144 - 1147 - 1150 - 
1152 - 1155 - 1156 - 1157 - 1158 - 1162 - 1164 - 1170 - 
1171 - 1173 - 1174 - 1175 - 1176 - 1179 - 1180 - 1183 - 
1185 - 1186 - 1188 - 1192 - 1193 - 1198 - 1199 - 1200 - 
1202 - 1203 - 1204 - 1205 - 1206 - 1210 - 1211 - 1212 - 
1213 - 1214 - 1215 - 1216 - 1218 - 1222 - 1223 - 1225 - 
1226 - 1230 - 1332 - 1237 - 1239 - 1240 - 1243 - 1245 - 
1246 - 1248 - 1250 - 1252 - 1254 - 1255 - 1257 - 1260 - 
1262 - 1263 - 1264 - 1266 - 1271 - 1276 - 1277 - 1281 - 
1282 - 1284 - 1287 - 1288 - 1289 - 1290 - 1292 - 1294 - 
1295 - 1296 - 1297 - 1298 - 1301 - 1305 - 1306 - 1307 - 
1308 - 1311 - 1314 - 1315 - 1317 - 1318 - 1319 - 1320 - 
1321 - 1322 - 1323 - 1324 - 1325 - 1326 - 1327 - 1328 - 
1329 - 1330 - 1331 - 1332 - 1333 - 1334 - 1335 - 1336 - 
1337 - 1338 - 1339 - 1358 - 1359 - 1361 - 1363 - 1366 - 
1370 - 1371 - 1373 - 1377 - 1379 - 1386 - 1388 - 1395 - 
1399 - 1403 - 1408 - 1411 - 1419 - 1423 - 1426 - 1439 - 
1440 - 1444 - 1452 - 1460 - 1468 - 1471 - 1473 - 1478 - 
1479 - 1488 - 1492 - 1495 - 1499 - 1500 - 1502 - 1503 - 
1504 - 1512 - 1515 - 1517 - 1522 - 1524 - 1527 - 1530 - 
1533 - 1541 - 1542 - 1551 - 1553 - 1563 - 1564 - 1568 - 
1573 - 1587 - 1589 - 1591 - 1593 - 1595 - 1596 - 1600 - 
1601 - 1602 - 1605 - 1607 - 1609 - 1613 - 1615 - 1617 - 
1619 - 1622 - 1624 - 1627 - 1629 - 1631 - 1634 - 1644 - 
1646 - 1647 - 1650 - 1654 - 1664 - 1665 - 1666 - 1667 - 
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1673 - 1674 - 1677 - 1683 - 
1725 - 1727 - 1730 - 1731 - 1734 - 1735 - 1753 - 1755 - 
1759 - 1761 - 1763 - 1764 - 1769 - 1772 - 1775 - 1777 - 
1779 - 1783 - 1789 - 1792 - 1804 - 1805 - 1816 - 1817 - 
1820 - 1822 - 1823 - 1827 - 1829 - 1832 - 1833 - 1853 - 
1857 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867

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

Tinguda de les compareixences d’organit-
zacions i grups socials
Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, 30.04.2009 i 
14.05.2009, DSPC-C 555 i 570

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana

El dia 30 d’abril de 2009 (DSPC - C 555)

– Compareixença del president de Foment del Treball 
Nacional amb relació al Projecte de llei de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activi-
tats, infraestructures i edificis (tram. 353-00468/08).

– Compareixença de Joan Vallvé i Ribera, degà del Col-
legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i seguretat en 
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Projecte	de	llei	del	Síndic	de	Greuges
Tram. 200-00052/08

Tinguda de les compareixences d’organit-
zacions i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 
13.05.2009, DSPC-C 565

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes

Comissió d’Afers Institucionals, 12.05.2009

– Compareixença d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del Síndic de Greuges (tram. 353-00487/08).

– Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei del Síndic de Greuges (tram. 353-
00488/08).

– Compareixença d’una representació del Fòrum de 
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del Síndic de 
Greuges (tram. 353-00489/08).

– Compareixença d’una representació de la Coordinado-
ra per la Prevenció de la Tortura amb relació al Projecte 
de llei del Síndic de Greuges (tram. 353-00490/08).

– Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del Síndic de Greuges (tram. 353-00491/08).

– Compareixença de Jaume Saura i Estapà, president de 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del Síndic de Greuges (tram. 353-
00492/08).

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

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 19.05.2009 al 28.05.2009).

Finiment del termini: 29.05.2009; 9:30 hores.

– Compareixença de representants de la Federació Cata-
lana de Promotors i Constructors d’Edificis amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis (tram. 353-00482/08).

– Compareixença de representants del Gremi de Cons-
tructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis (tram. 353-00483/08).

Compareixences d’organitzacions i grups socials decai-
gudes a la sessió del dia 14 de maig de 2009, (DSPC - C 
570)

– Compareixença de Manuel Bustos Garrido, president 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis (tram. 353-00471/08).

– Compareixença de representants de la Federació de 
Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis (tram. 353-00484/08).

– Compareixença de Joan Dídac Gallardo, president 
de DYA Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establi-
ments, activitats, infraestructures i edificis (tram. 353-
00485/08).

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

Termini: 15 dies hàbils (del 19.05.2009 al 09.06.2009).

Finiment del termini: 10.06.2009; 9:30 hores.
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I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-vuit d’abril de dos mil 
nou.

Barcelona, 28 d’abril de 2009

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat

Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspec-
ció de Treball

Exposició de motius

I

L’Estatut d’autonomia de Catalunya recull en el seu text 
els drets i llibertats fonamentals de les persones que, en 
l’àmbit laboral, adquireixen una especial significació 
per les persones treballadores, com són els drets a la 
llibertat sindical i al treball amb dignitat, seguretat i 
igualtat, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota 
mena de discriminació, el ple exercici dels quals s’ha de 
promoure i garantir pels poders públics de Catalunya.

Expressió d’aquests drets fonamentals són els drets 
laborals i sindicals de les persones treballadores que 
l’Estatut d’autonomia incorpora, i reconeix l’Estatut dels 
treballadors, a la informació, consulta i participació en 
les empreses, a la seguretat i salut en el treball, a la 
igualtat d’oportunitats en el treball i no discriminació 
entre dones i homes o per qualsevol altra raó, així com 
a ser tractats amb la consideració deguda a la seva dig-
nitat, en garantia i respecte dels quals els poders públics 
han de promoure les condicions i adoptar les mesures 
necessàries per a la seva plena efectivitat.

Els acords estratègics per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana 2005-2007 i 2008-2011 estableixen el compro-
mís d’augment i de reforç de la capacitat de vigilància 
i control de la Inspecció de Treball i Seguretat Soci-
al, mitjançant el desenvolupament normatiu necessari 
per garantir l’eficàcia en l’exercici de les funcions de 
comprovació de les condicions de seguretat i salut a les 
empreses i centres de treball.

II

La Generalitat de Catalunya va assumir l’any 1979 la 
competència sobre la funció pública d’inspecció en 
l’àmbit laboral, però els serveis de la Inspecció de Tre-
ball i el personal funcionari a través dels quals s’ac-
tua, els inspectors/ores de treball i seguretat social i 
els subinspectors/ores d’ocupació i seguretat social, no 
van ser traspassats. La Inspecció de Treball i els seu 
personal funcionari ha romàs, fins ara, sota la depen-
dència orgànica del Ministeri de Treball i Immigració, 
encara que actuïn funcionalment sota la dependència 
de la Generalitat de Catalunya en els àmbits de l’ordre 
social de la seva competència.

La configuració l’any 1997 d’un sistema d’Inspecció de 
Treball i Seguretat Social únic i comú per a tot l’Estat, 
les funcions del qual s’exerceixen d’acord amb la dis-
tribució material de competències i sota el principi de 

Projecte	de	llei	d’aeroports	i	heliports
Tram. 200-00056/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 55827).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 21.05.2009 al 22.05.2009).

Finiment del termini: 25.05.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Projecte	de	llei	de	consultes	populars	
per	via	de	referèndum	de	Catalunya
Tram. 200-00059/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 55826).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 26.05.2009 al 28.05.2009).

Finiment del termini: 29.05.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Projecte	de	llei	de	l’Agència	Catalana	
d’Inspecció	de	Treball
Tram. 200-00062/08

Text presentat
Reg. 55769 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.05.2009

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 de la Consellera de Treball s’aprova l’Avant-
projecte de Llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball i s’autoritza l’esmentada Consellera perquè el 
presenti al Parlament.»
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l’organització i el funcionament es basa en els principis 
de legalitat, objectivitat, eficàcia, eficiència, transparèn-
cia i qualitat en el servei a la ciutadania, amb l’objectiu 
de lluitar, amb agilitat i fermesa, contra la precarietat 
laboral, la sinistralitat laboral, la desigualtat, la discri-
minació i l’exclusió laboral dels menys afavorits.

V

La Inspecció de Treball exerceix una funció social amb 
una gran transcendència per al desenvolupament de les 
relacions laborals, en tant que és el servei a través del 
qual la Generalitat de Catalunya pot vetllar pel com-
pliment de les normes en l’ordre social i el respecte als 
drets laborals i sindicals de les persones treballadores, 
exigint en cas d’incompliment las responsabilitats ad-
ministratives que corresponguin, mitjançant la proposta 
de sanció als subjectes responsables.

És un servei valuós i necessari per a l’execució de les 
polítiques públiques de millora de l’espai català de rela-
cions laborals i de la qualitat de l’ocupació, a través del 
qual el Departament de Treball pot dur a terme accions 
governamentals prioritàries de foment de l’estabilitat 
laboral, de creació de condicions dignes al lloc de tre-
ball, de reducció de la sinistralitat laboral, d’inserció 
laboral i d’igualtat.

La seva actuació en l’àmbit de l’accés a la ocupació, la 
contractació laboral, les condicions de treball, la segu-
retat i salut en el treball, les relacions col·lectives i sin-
dicals, la igualtat i no discriminació, o respecte del tre-
ball dels nens, les nenes i els adolescents, entre d’altres 
matèries de l’ordre social, fa de la Inspecció de Treball 
una institució tradicionalment vinculada a la defensa i 
a la protecció del drets de les persones treballadores i 
llurs organitzacions sindicals.

És, al seu torn, un servei valuós per a les empreses i 
les seves organitzacions representatives en permetre 
lluitar contra les empreses no registrades i el treball no 
declarat en tots els sectors econòmics, tipus d’empreses 
o respecte de qualsevol subjecte legalment obligat, vigi-
lant en totes elles el compliment adequat de les normes 
de l’ordre social.

A Catalunya exerceix, també, un destacat paper com a 
mitjancera, tant en les seves actuacions ordinàries com 
en els conflictes col·lectius, contribuint així mateix de 
forma significativa a la pau social.

La Inspecció de Treball és, en definitiva, un dels serveis 
a través del qual la Generalitat pot millorar la protecció 
dels drets laborals i sindicals de les persones treballa-
dores, el grau de compliment de les normes de l’ordre 
social en les matèries de la seva competència, la qualitat 
de l’ocupació i la competitivitat de les empreses, en be-
nefici de totes les persones treballadores, les empreses 
i les organitzacions sindicals i empresarials que els re-
presenten, atès que són els destinataris directes de les 
seves actuacions.

Per això, una de les finalitats destacades de la norma 
és la millora de l’eficàcia i l’eficiència de la Inspecció 
de Treball, mitjançant la incorporació d’una política de 
qualitat en la gestió del servei, flexibilitat en la seva 
organització, innovació, millora contínua i adaptació 

col·laboració interinstitucional, no va quedar tancada a 
eventuals modificacions posteriors, ni impedeix l’exer-
cici per les comunitats autònomes de les seves pròpies 
competències, com ja s’havia establert pel Tribunal 
Constitucional que, des de 1988, ha vingut afirmant que 
la competència inspectora és una competència executiva 
i que per tant, correspon a les comunitats autònomes.

III

L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 va donar 
un pas endavant, incorporant un canvi molt significatiu 
en la configuració del Sistema de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social a Catalunya en establir, al seu article 
170.2, que el personal funcionari dels cossos a través 
dels quals s’exerceix la funció pública d’inspecció en 
l’àmbit de les seves pròpies competències, havien de 
passar a dependre orgànicament i funcionalment de la 
Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la necessi-
tat d’articular mecanismes de cooperació per garantir 
l’exercici eficaç de la funció inspectora en totes les ma-
tèries de l’ordre social.

L’article 138.2 de l’Estatut d’autonomia disposa també la 
competència de la Generalitat sobre el règim d’inspec-
ció i de sancions en matèria de treball d’estrangers quan 
la seva relació laboral es desenvolupi a Catalunya.

El desplegament de l’Estatut d’autonomia de 2006 re-
quereix el desenvolupament i l’ordenació dels nous es-
pais de competències de la Generalitat, incorporant la 
regulació, l’organització i el funcionament de les seves 
institucions administratives a les previsions estatutàries 
i al nou marc jurídic que de les mateixes es deriven.

El principal objectiu d’aquesta Llei és, per tant, desen-
volupar l’Estatut d’autonomia de Catalunya, donant 
compliment als seus articles 170.2 i 138.2, mitjançant 
la creació d’una Agència Catalana d’Inspecció de Tre-
ball a través de la qual la Generalitat exercirà la funció 
d’inspecció de treball en les matèries de l’ordre social de 
la seva competència, sense que això afecti a la potestat 
sancionadora, que es continuarà exercint per les auto-
ritats del departament competent en matèria de treball, 
que la tinguin atribuïda.

IV

L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball és fruit de 
l’expressió de la capacitat d’autoorganització de la Ge-
neralitat i de la voluntat de crear un model d’organit-
zació propi per a Catalunya que sigui congruent amb 
les característiques de la funció inspectora, amb l’espai 
català de relacions laborals i amb el sistema productiu 
de l’economia catalana en la qual es desenvolupen, i que 
constitueixi el marc institucional per a la integració dels 
serveis d’inspecció de treball que siguin traspassats per 
l’Administració General de l’Estat.

El model organitzatiu que la nova norma defineix per a 
la Inspecció de Treball de Catalunya, pioner en el con-
junt de l’Estat i en les restants comunitats autònomes, és 
el d’una entitat autònoma administrativa dependent del 
departament competent en matèria de treball, amb plena 
capacitat i autonomia per a l’exercici de les competènci-
es i funcions que té encomanades, en la qual l’actuació, 
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VII

La creació de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball 
pretén, també, donar resposta a la necessitat de compa-
tibilitzar l’exercici efectiu, per part de la Generalitat, de 
les seves competències sobre la funció inspectora, amb 
la necessitat d’articular mecanismes de col·laboració 
i coordinació institucional amb l’Administració Ge-
neral de l’Estat i les administracions autonòmiques, 
per garantir la seva eficàcia en totes les matèries de 
l’ordre social, com prescriu l’article 170.2 de l’Estatut 
d’autonomia, evitant així les disfuncions, les duplicitats 
d’inspecció i els efectes que és derivarien per a les per-
sones treballadores, les empreses i als agents socials de 
Catalunya, d’una fractura del servei de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social.

La Llei recull, per això, les previsions de l’Estatut d’au-
tonomia i la voluntat expressada, pel Govern, els agents 
socials i els grups politics de Catalunya, en els acords 
estratègics per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 
2005-2007 i 2008-2011 així com en la Moció 19/VIII 
de 20 de desembre de 2007 del Parlament de Catalunya, 
fent una especial menció a la col·laboració i coordinació 
institucional en matèria d’inspecció de treball i seguritat 
social.

La Llei incorpora també els principis d’unitat i integra-
ció del sistema d’inspecció, unitat de funció i d’actuació 
en totes les matèries de l’ordre social, unitat d’ingrés i 
mobilitat entre administracions, fruit dels acords asso-
lits en el procés de negociació del traspàs, en els Acords 
estratègics per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana i 
al Parlament de Catalunya.

VIII

La present Llei cerca, finalment, donar compliment als 
convenis número 81, 129 i 150 de l’Organització Inter-
nacional del Treball, incorporant en la seva composició 
i normes de funcionament, els principis i obligacions 
que d’ells es deriven, delimitant amb claredat els àmbits 
de decisió de política, que corresponen al Govern de 
la Generalitat i al departament competent en matèria 
de treball, dels àmbits d’execució i prestació del servei 
d’inspecció, per afavorir l’objectivitat, imparcialitat i 
autonomia tècnica que prescriuen els esmentats conve-
nis internacionals.

IX

La present Llei s’articula en sis capítols, vint-i-dos ar-
ticles, cinc disposicions addicionals, tres disposicions 
transitòries, una disposició derogatòria i dos disposi-
cions finals

El capítol I, de disposicions generals, crea i defineix 
l’Agència, assenyalant les seves funcions, el principis 
generals pels quals s’ha de regir i el règim jurídic d’apli-
cació, regulant en el capítol II la seva organització, en 
la qual es diferencien els òrgans de govern, d’execució 
i de control, així com l’òrgan a través del qual es ca-
nalitza la participació institucional dels agents socials 
de Catalunya.

al caràcter dinàmic i canviant de l’entorn social, eco-
nòmic i productiu en què es desenvolupen les relacions 
laborals, que li permeti satisfer les expectatives de les 
empreses, de les persones treballadores i dels agents 
socials i econòmics de Catalunya.

VI

En l’àmbit de la seguretat i salut laboral, la millora de 
l’eficàcia i eficiència de la funció inspectora fa neces-
sària una racionalització de funcions, estructures orga-
nitzatives i processos de treball.

Els serveis tècnics de seguretat i salut laboral del De-
partament de Treball donen suport tècnic a la Inspecció 
de Treball en l’exercici de les funcions inspectores de 
seguretat i salut en el treball, havent romàs aquests ser-
veis separats, no obstant la vinculació existent entre les 
funcions esmentades.

L’any 2006 es van ampliar las funcions de col·laboració 
i suport tècnic a la Inspecció de Treball, creant la figu-
ra dels tècnics habilitats, als quals se’ls encomanaren 
funcions de vigilància i control de les condicions de 
seguretat i salut laboral, fins aleshores realitzades tan 
sols per la Inspecció de Treball. A Catalunya la figura 
dels tècnics habilitats es desenvolupà normativament 
mitjançant el Decret 12/2006, de 31 de gener, sent una 
de les primeres comunitats autònomes que habilitaren 
tècnics per realitzar aquestes funcions.

En la Moció 19/VIII, de 20 de desembre de 2007, el 
Parlament de Catalunya va instar la modificació del 
marc normatiu en matèria de vigilància i control del 
compliment de la normativa de prevenció de riscos la-
borals i la suficient ampliació de les competències del 
personal tècnic habilitat, perquè pogués ser un instru-
ment tan eficaç com la pròpia Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.

La lluita contra la sinistralitat laboral i la millora de 
les condicions de seguretat i salut en el treball es po-
tencia i reforça mitjançant la unificació de funcions, 
d’estructures organitzatives i a través de l’ampliació de 
la capacitat de control de la Generalitat de Catalunya 
sobre el compliment de les normes de prevenció de riscs 
laborals.

L’Agència unifica les funcions d’inspecció de les normes 
de seguretat i salut en el treball i les funcions d’assistèn-
cia i suport tècnic a la Inspecció de Treball en aquest 
àmbit, integrant en la seva estructura organitzativa els 
serveis d’inspecció de treball i una part dels serveis tèc-
nics del Departament de Treball per una millor raciona-
lització de les seves actuacions i processos de treball.

D’altra banda, s’amplia la capacitat de control de la 
Generalitat de Catalunya sobre el compliment de les 
normes de prevenció de riscs laborals, mitjançant la 
creació d’un cos de subinspecció de seguretat i salut en 
el treball, per a la vigilància i el control de les normes 
de seguretat i salut en el treball i en el qual s’integra-
ran els tècnics habilitats, en congruència amb la Moció 
19/VIII, de 20 de desembre de 2007, del Parlament de 
Catalunya.
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2 L’Agència té autonomia funcional, financera i de ges-
tió, i s’adscriu al Departament competent en matèria 
de treball, al qual correspon exercir el control sobre 
l’activitat de l’Agència.

Article 2. Competències i funcions

1 Correspon a l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball 
l’exercici de les competències i les funcions següents: 

a) La potestat pública d’inspecció en els àmbits mate-
rials de l’ordre social competència de la Generalitat de 
Catalunya, que comprèn les funcions següents: 

1 La funció de vigilància i exigència del compliment de 
les normes legals, reglamentàries i del contingut nor-
matiu dels convenis col·lectius, en els àmbits de l’ordre 
social que li corresponguin o li puguin correspondre.

2 La funció d’assistència tècnica a empreses i treballa-
dors/ores en ocasió de l’exercici de la funció inspectora, 
a entitats i organismes de la Seguretat Social i altres 
òrgans de les administracions públiques, en els àmbits 
i matèries de l’ordre social de la seva competència, així 
com l’emissió dels informes que puguin ser demanats 
pels òrgans judicials en l’àmbit de les funcions i compe-
tències inspectores, quan així ho estableixi una norma 
legal.

3 La investigació dels accidents de treball i les malal-
ties professionals previstos en la normativa de preven-
ció de riscos laborals i l’emissió dels informes derivats 
d’aquestes actuacions.

4 La conciliació i la mediació en els conflictes laborals, 
quan sigui acceptada per les parts, sense perjudici del 
que disposa la Llei de procediment laboral, així com 
l’arbitratge voluntari, a petició de les parts, en conflictes 
laborals o d’altres que expressament se sol·licitin.

b) L’assessorament i el suport tècnic en matèria de pre-
venció de riscos laborals per al desenvolupament de la 
funció inspectora de vigilància del compliment de les 
normes de seguretat i salut en el treball.

c) Qualsevol altres funcions que li puguin ser atribuïdes 
en el marc competencial del present article 2.

2 Quan per qualsevol mitjà vàlid en dret així s’establei-
xi, l’Agència assumirà l’exercici de la funció pública 
d’inspecció en les matèries de l’ordre social competèn-
cia de l’Administració General de l’Estat.

3 L’Agència podrà assumir les funcions tècniques d’as-
sistència, cooperació i seguiment de mesures de pre-
venció de riscos laborals, que li siguin atribuïdes pel 
departament competent en matèria de treball.

4 La potestat sancionadora en les matèries de l’ordre 
social competència de la Generalitat s’exercirà pels òr-
gans del departament competent en matèria de treball 
que la tinguin atribuïda.

Article 3. Principis rectors

1 L’activitat de l’Agència Catalana d’Inspecció de Tre-
ball i del seu personal es desenvolupa d’acord amb els 
principis rectors generals següents: 

Al capítol III, relatiu a la gestió, s’estableixen les regles 
per les quals es regeixen les relacions amb el depar-
tament competent en matèria de treball al qual està 
adscrita, i la seva articulació a través del contracte de 
gestió i dels plans anuals d’actuació, juntament amb les 
polítiques, instruments de gestió i criteris de transpa-
rència aplicables.

Al capítol IV, referent al personal de l’Agència, es de-
fineixen els empleats públics que la componen i el seu 
règim jurídic, destacant com accions prioritàries de la 
seva política de recursos humans, la formació inicial i el 
perfeccionament continu dels coneixements, capacitats 
i competències tècniques i professionals de les persones 
que l’integren. Així mateix, destaquen les peculiaritats 
que, en matèria de funció pública, afecten als cossos 
d’inspectors i subinspectors en aplicació dels principis 
d’unitat d’ingrés i mobilitat entre administracions.

El capítol V estableix el règim econòmic, de contracta-
ció i patrimonial de l’Agència, d’acord amb les normes 
comunes d’aplicació a aquest tipus d’ens.

Al capítol VI, finalment, s’estableixen les normes de 
col·laboració i coordinació que regeixen les relacions 
de l’Agència amb els òrgans i entitats de les adminis-
tracions públiques, fent especial menció a les relacions 
bilaterals i multilaterals amb l’Administració General 
de l’Estat i les restants administracions autonòmiques 
amb competències en matèria d’inspecció de treball i 
seguretat social.

En les disposicions addicionals es contenen les normes 
d’adscripció dels serveis, del personal, dels béns, dels 
recursos i dels mitjans de l’Agència, objecte de traspàs 
a la Generalitat per part de l’Administració General 
de l’Estat, conforme als acords assolits en el procés 
de negociació del traspàs de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, alhora que es crea el cos de subins-
pecció de seguretat i salut en el treball de la Generalitat 
de Catalunya amb la finalitat d’ampliar la capacitat de 
vigilància i control de las normes de seguretat i salut 
en el treball.

Les seves disposicions transitòries i finals estableixen, 
finalment, el règim transitori d’aplicació, la derogació 
de les normes que oposin o contradiguin la present Llei i 
la data d’entrada en vigor l’endemà de la seva publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat, sense que aques-
ta es pugui ajornar, atès que cal donar compliment als 
compromisos assumits pel Govern relatius al traspàs de 
la Inspecció de Treball.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Agència Catalana d’Inspecció de Tre-
ball

1 Es crea l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, 
com una entitat autònoma administrativa de la Gene-
ralitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d’obrar per organitzar i exercir les com-
petències i les funcions que li atribueix la present Llei.
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Article 4. Règim jurídic

1 L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball actuarà 
amb submissió al dret públic, i es regeix per la present 
Llei, les seves normes de desenvolupament i les dispo-
sicions reguladores de les entitats autònomes adminis-
tratives de la Generalitat.

2 L’exercici de la funció pública d’inspecció de treball 
es regeix pel que disposen els convenis números 81 i 
129 de l’Organització Internacional del Treball, relatius 
a la Inspecció de Treball, la normativa reguladora de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social i la legislació 
sobre infraccions i sancions en l’ordre social, dictades 
per l’Estat i la Generalitat de Catalunya en l’exercici de 
les seves respectives competències.

3 L’exercici de les funcions d’assessorament i suport 
tècnic es regeix per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscs laborals, les normes de seguretat 
i salut en el treball dictades per l’Estat i la Generalitat 
de Catalunya, la present Llei i les seves normes de de-
senvolupament.

4 Els actes que dictin els òrgans de l’Agència en l’exer-
cici de les seves funcions es regiran per les normes re-
guladores de la funció d’inspecció de treball, les normes 
de dret administratiu sancionador en l’ordre social i la 
normativa sobre el règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu que li siguin 
d’aplicació.

5 El règim de responsabilitat patrimonial de l’Agència, 
de les seves autoritats, del personal funcionari i del per-
sonal laboral és el que estableix amb caràcter general 
per a l’Administració de la Generalitat.

Capítol II. Organització

Article 5. Estructura

L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball s’estructura 
en els òrgans següents: 

a) Els òrgans de govern, que són la Presidència i el Con-
sell de Govern.

b) El seu òrgan executiu és la Direcció.

c) Els òrgans de control, que són la Comissió de Segui-
ment del Consell de Govern, l’òrgan d’Auditoria que 
s’estableixi i la Intervenció General de la Generalitat.

Article 6. Presidència

1 La Presidència de l’Agència Catalana de la Inspecció 
de Treball correspon al/a la conseller/a del departament 
competent en matèria de treball, al qual resta adscrita, 
o, per delegació expressa, al/a la seu/seva secretari/ària 
general.

2 Corresponen a la Presidència les funcions següents: 

a) Exercir l’alta representació de l’Agència.

b) Convocar i presidir les sessions del Consell de Go-
vern, fixar la seva ordre del dia, dirigir les deliberacions 

a) Legalitat, actuant amb submissió plena a la llei i al 
dret.

b) Servei als ciutadans i, en particular, a les empreses, 
els/les treballadors/ores i les organitzacions empresa-
rials i sindicals que els/les representen, així com als 
interessos generals, vetllant pel compliment efectiu de 
les normes de l’ordre social.

c) Objectivitat, imparcialitat i professionalitat en l’exer-
cici de les seves funcions, sense que hi hagi cap tipus 
d’interès, directe o indirecte, personal o de tercers que 
pugui perjudicar les empreses o les persones treballa-
dores.

d) Equitat, donant igual tractament a les parts, d’acord 
amb el que disposen les normes.

e) Sigil professional, abstenint-se de divulgar, encara 
després d’haver deixat el servei, la informació, els as-
sumptes, les dades o els antecedents que es coneguin 
en ocasió de les seves actuacions.

f) Integritat, actuant amb la rectitud, la lleialtat instituci-
onal i els valors propis del servei públic i de les funcions 
atribuïdes a l’Agència.

g) Qualitat del servei a la ciutadania, eficiència i res-
ponsabilitat en la gestió dels seus recursos, així com 
avaluació del servei i de les seves actuacions.

h) Flexibilitat en la seva organització, proximitat a la 
ciutadania i adaptació contínua al caràcter dinàmic i 
canviant de l’entorn social, econòmic i productiu en el 
qual es desenvolupen les relacions laborals i l’activitat 
de les empreses.

i) Jerarquia en l’atribució, l’ordenació i l’acompliment 
de les seves funcions i tasques.

j) Transparència de la informació, garantint la con-
fidencialitat, el sigil professional i la seguretat de les 
dades amb el suport de la infraestructura tecnològica 
adequada.

k) Principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, en 
l’accés, la promoció i la carrera professional; així com 
la resta de principis previstos a la normativa general de 
funció pública que resultin d’aplicació.

l) Coordinació i cooperació entre les administracions 
públiques per garantir l’eficàcia de les funcions de 
l’Agència.

2. Constitueixen els principis específics relatius a la 
funció inspectora: 

a) Eficàcia i eficiència de la funció inspectora, actuant 
amb subjecció als principis de concepció única i in-
tegral del sistema d’inspecció, planificació, unitat de 
funció i d’actuació, combinant la polivalència i l’espe-
cialització.

b) Confidencialitat de les denúncies i de les persones 
denunciants.

c) Autonomia tècnica en l’exercici de la funció d’ins-
pecció, garantint la independència davant qualsevol 
influència exterior indeguda.



Núm. 468 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de maig de 2009

23

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

l) Qualsevol altres funcions que li atribueixin les nor-
mes.

4 El funcionament del Consell de Govern es regirà pel 
que disposa aquesta Llei i la seva normativa de desen-
volupament. Supletòriament, es regirà per la normativa 
vigent aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya.

Article 8. Direcció

1 La Direcció de l’Agència Catalana d’Inspecció de Tre-
ball és el màxim òrgan executiu i de gestió de l’Agèn-
cia.

2 La persona titular de la Direcció és nomenada i ces-
sada lliurement pel Govern. Les normes de desenvolu-
pament de la present Llei determinaran les condicions 
d’idoneïtat requerides per ocupar el lloc, que està assi-
milat al de director/a general, i resta sotmès a la Llei 
13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibi-
litats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

3 Corresponen al/a la titular de la Direcció les funcions 
següents: 

a) Executar els acords del Consell de Govern.

b) Exercir la direcció ordinària de l’Agència, que inclou 
donar les instruccions en els temes relacionats amb la 
seva organització i funcionament.

c) Exercir la representació ordinària de l’Agència en els 
ordres judicial i extrajudicial.

d) Dirigir i coordinar l’actuació del Comitè Executiu.

e) Executar el contracte de gestió i els plans anuals 
d’actuació.

f) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l al 
Consell de Govern.

g) Exercir la direcció de personal i la potestat discipli-
nària, respecte dels cossos propis de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball.

h) Signar convenis de col·laboració amb entitats públi-
ques i privades, sense perjudici de l’avocació de com-
petència per la Presidència.

i) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència.

j) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupos-
taris.

k) Preparar l’informe anual i retre comptes de la seva 
gestió.

l) Proposar al Consell de Govern les actuacions d’inno-
vació i millora necessàries per al millor compliment de 
les funcions de l’Agència.

m) Complir les funcions que li delegui la Presidència o 
el Consell de Govern.

n) Complir qualsevol altres funcions que li atribueixin 
les normes, o siguin necessàries per a la direcció de 
l’Agència.

i autoritzar, amb la seva firma, les actes de les sessions 
del Consell.

c) Aprovar els plans anuals d’actuació.

d) Proposar l’oferta pública d’ocupació en el cas dels 
cossos propis de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball

e) Qualsevol altres funcions que li atribueixin les nor-
mes.

Article 7. Consell de govern

1 El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern i 
d’alta direcció de l’Agència. Està compost per: 

a) La Presidència, que tindrà vot diriment.

b) Set vocals de l’Administració, amb veu i vot, no-
menats pel Govern a proposta del/de la conseller/a del 
departament competent en matèria de treball, quatre 
dels quals ho seran en representació d’aquest departa-
ment. En els seus nomenaments s’atendrà el principi de 
presència equilibrada entre dones i homes en els termes 
establerts per a l’Administració de la Generalitat.

c) El director/a de l’Agència, amb veu i sense vot.

2 La Presidència designarà una persona, de nivell tècnic 
superior i funcionària de la Generalitat, perquè exercei-
xi la Secretaria del Consell de Govern de l’Agència, que 
actuarà amb veu i sense vot.

3 Corresponen al Consell de Govern les funcions se-
güents: 

a) Exercir la direcció superior de l’Agència.

b) Establir les línies prioritàries d’actuació de l’Agència, 
aprovant la proposta de contracte de gestió.

c) Deliberar sobre les propostes de plans anuals d’ac-
tuació, elevant-los a la Presidència per a la seva apro-
vació.

d) Establir les directrius generals de la política de recur-
sos humans en el marc general de la funció pública de 
la Generalitat de Catalunya, dins del marc de la política 
global de recursos humans per al personal dependent de 
l’Administració de la Generalitat.

e) Conèixer els projectes normatius que afectin l’Agèn-
cia i la seva actuació.

f) Aprovar els criteris per mesurar el compliment del 
contracte de gestió i l’avaluació de l’eficàcia, l’eficiència 
i la qualitat del servei prestat per l’Agència.

g) Aprovar els comptes anuals, la memòria de gestió i 
l’avantprojecte de pressupostos de cada exercici.

h) Supervisar la gestió de la Direcció.

i) Autoritzar la contractació en els casos en els que el 
pressupost excedeixi de la quantitat que es determini.

j) Aprovar l’adquisició de béns immobles i les sol-
licituds de crèdits o préstecs.

k) Aprovar la proposta de reglament de la present Llei, 
que haurà d’elevar a la Presidència per a la seva trami-
tació com a Decret.
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2 L’organització i el funcionament de la Comissió de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social es regeix per 
la Llei 1/2007, de 5 de juny, del Consell de Relacions 
Laborals i les seves normes de desenvolupament. Mit-
jançant normes reglamentàries es determinaran les fun-
cions de la Comissió en els àmbits de competència de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball així com la 
informació que haurà de facilitar.

Capítol III. Gestió de l’Agència

Article 12. Contracte de gestió 

1 Les relacions de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball amb el departament competent en matèria de 
treball, s’articulen a través d’un contracte de gestió, de 
caràcter temporal, en el qual es definirà el programa 
de actuació, d’inversions i de finançament de l’Agencia 
per al període plurianual que es determini. L’activitat a 
desenvolupar anualment per l’Agència, en execució del 
contracte de gestió, es concretarà en els plans anuals 
d’actuació.

2 El contracte de gestió ha d’establir, com a mínim i per 
al període de la seva vigència, els aspectes següents: 

a) La definició dels objectius a assolir, els criteris d’ac-
tuació i els resultats previstos.

b) Les previsions màximes de plantilla de personal i el 
marc d’actuació en matèria de gestió de recursos hu-
mans.

c) Els recursos personals, materials i pressupostaris que 
s’han d’aportar per a la consecució dels objectius i els 
resultats previstos.

d) Els efectes associats al grau de compliment dels ob-
jectius establerts així com l’import de la massa salarial 
destinada al complement de productivitat o concepte 
equivalent.

e) Els instruments de seguiment, control i avaluació.

f) El termini de vigència.

3 El contracte de gestió s’aprovarà per ordre conjunta 
dels/de les consellers/eres dels departaments compe-
tents en matèria de treball, finances, organització de 
l’Administració i funció pública 

Article 13. Qualitat del servei

L’Agència promourà l’adopció d’estratègies de qualitat 
en la gestió per millorar l’eficàcia i l’eficiència de la 
Inspecció de Treball i consolidar una cultura d’atenció 
a la ciutadania, d’innovació i de millora contínua. Amb 
aquestes finalitats i, entre d’altres possibles, es dotarà 
de les polítiques i instruments següents: 

a) Una política de qualitat en la gestió del servei que 
permeti satisfer les expectatives de les empreses, dels/
de les treballadors/ores i dels/de les agents socials de 
Catalunya.

b) Un codi de conducta que reculli els principis i els 
valors que han d’inspirar l’actuació de l’Agència i el 
comportament del seu personal, en concordança amb 

Article 9. Estructura de la direcció 

1 La direcció de l’Agència s’estructura en serveis cen-
trals i territorials, que s’organitzaran i actuaran con-
forme als principis rectors establerts a l’article 3. Els 
serveis centrals estaran integrats per la Direcció i el 
Comitè Executiu.

2 El Comitè Executiu és un òrgan de suport al/a la titu-
lar de la Direcció, i està integrat pels/per les directius/
ives i responsables dels serveis centrals i territorials de 
l’Agència que es determinin en la normativa de desen-
volupament d’aquesta Llei. Al Comitè Executiu li cor-
respon l’exercici de les següents funcions executives i 
d’assessorament: 

a) Elaborar l’avantprojecte del contracte de gestió 
d’acord amb les directrius fixades pel departament 
d’adscripció per a la seva remissió al Consell de Govern, 
així com dels plans anuals d’actuació.

b) Aprovar les línies de treball dels plans anuals d’ac-
tuació i supervisar la seva aplicació.

c) Proposar mesures d’organització i funcionament dels 
serveis centrals i territorials de l’Agència i supervisar 
la seva execució.

d) Executar els acords del Consell de Govern, quan no 
siguin competència del titular de la Direcció.

e) Assessorar i assistir al/a la titular de la Direcció en 
l’exercici de les seves funcions.

f) Complir les funcions que li delegui el Consell de 
Govern o que li atribueixi la seva normativa de desen-
volupament.

3 En les normes de desenvolupament de la present Llei 
s’establirà l’estructura orgànica i funcional de la direc-
ció de l’Agència.

Article 10. Òrgans de control

1 Una Comissió de seguiment del Consell de Govern 
de l’Agència serà l’òrgan de control de l’execució del 
contracte de gestió i dels plans anuals d’actuació.

2 El control i la supervisió del funcionament intern de 
l’Agència, mitjançant l’avaluació periòdica de la seva 
gestió, dels resultats i del seu nivell d’eficàcia, eficièn-
cia, qualitat del servei i transparència, correspondrà a 
l’òrgan d’auditoria que es determini a les normes de 
desenvolupament de la present Llei.

3 La Intervenció General de la Generalitat és l’òrgan de 
control financer de l’Agència, que es durà a terme pel 
sistema general previst en la Llei de finances públiques 
de Catalunya.

Article 11. Participació institucional

1 La Comissió de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social del Consell de Relacions Laborals és l’òrgan de 
participació institucional i diàleg social al si de la qual 
es du a terme la informació, la consulta i la participa-
ció de les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives de Catalunya, en matèria d’inspecció de 
treball.
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boral, de conformitat amb la normativa aplicable a la 
funció pública de la Generalitat de Catalunya.

3 El personal de l’Agència es regeix, d’acord amb la 
naturalesa de la seva respectiva relació jurídica, per les 
normes de funció pública i laborals d’aplicació al perso-
nal directiu, al personal funcionari públic i al personal 
laboral de l’Administració de la Generalitat, amb les 
especialitats establertes en la present Llei, la normativa 
sobre la funció d’inspecció de treball i les seves normes 
de desenvolupament.

4 El personal directiu és nomenat mitjançant procedi-
ments que garanteixin la publicitat i la concurrència i 
pels criteris de mèrit, capacitat, idoneïtat, competència 
professional i experiència, que es determinin reglamen-
tàriament d’acord amb les disposicions de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic i de les normes de desplegament de 
l’Administració de la Generalitat reguladores del règim 
jurídic del personal directiu professional.

5 La política de recursos humans de l’Agència promourà 
el desenvolupament personal i professional del personal 
al seu servei per garantir l’eficaç acompliment de les 
funcions que té encomanades i la millora del servei a 
la ciutadania. Entre els seus eixos prioritaris estarà la 
integració del principi d’igualtat de tracte i d’oportuni-
tats d’homes i dones i del principi de no discriminació 
per qualsevol raó, així com la formació inicial i el per-
feccionament continu i preceptiu dels coneixements, les 
capacitats i les competències tècniques i professionals 
del personal de l’Agència, que es durà a terme per part 
de la Generalitat de Catalunya.

Article 16. Cossos d’inspectors/ores i de subins-
pectors/ores adscrits a l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball

1 L’exercici de la funció d’inspecció en l’ordre social 
és reservat a personal funcionari de carrera dels cossos 
d’inspectors/ores i subinspectors/ores establerts, o que 
es puguin establir normativament. La seva situació ju-
rídica i condicions de servei els garanteix l’estabilitat, 
l’objectivitat, la imparcialitat i la independència tècnica 
davant els canvis de govern i front a qualsevol influència 
exterior indeguda, que prescriuen els convenis número 
81 i 129 de l’Organització Internacional del Treball, la 
normativa sobre Inspecció de Treball i Seguretat Social 
i la present Llei.

2 El seu règim jurídic així com llurs processos d’ingrés, 
selecció, formació, perfeccionament, especialització, 
provisió de llocs de treball, mobilitat i règim discipli-
nari es regeix per les normes reguladores dels seus res-
pectius cossos de pertinença.

3 Correspon a l’Agència exercir les competències sobre 
el personal funcionari del cossos d’inspecció i de sub-
inspecció de l’ordre social. El departament competent 
en matèria de funció pública emetrà informe previ sobre 
les ofertes públiques d’ocupació i els processos de selec-
ció i promoció professional i l’aprovació, modificació i 
supressió de les seves relacions de llocs de treball.

la seva condició de servei públic i les peculiaritats de 
la funció inspectora.

c) Un sistema d’avaluació periòdic de la gestió de 
l’Agència i dels resultats de les seves actuacions, que 
defineixi, amb perspectiva de gènere, indicadors qua-
litatius i quantitatius per mesurar el grau d’eficàcia, 
eficiència, qualitat del servei i transparència així com 
instruments de seguiment i control.

d) Un sistema que promogui i fomenti l’ús de noves 
tecnologies de la informació i la comunicació, dotat dels 
programes, bases de dades informatitzades, recursos 
i equips tecnològics necessaris per a l’eficaç acompli-
ment de les funcions de l’Agència, garantint la confi-
dencialitat, el secret professional i la seguretat de la 
informació.

Article 14. Transparència

1 L’Agència publicarà un informe anual, de caràcter 
general, sobre la Inspecció de Treball de Catalunya, 
amb el contingut, com a mínim, establert als convenis 
número 81 i 129 de l’Organització Internacional del Tre-
ball relatius a la Inspecció de Treball, del qual es faci-
litarà còpia a la Comissió de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social del Consell de Relacions Laborals així 
com a l’òrgan competent de l’Administració General de 
l’Estat en matèria d’inspecció de treball, a efectes de la 
seva integració en l’informe estatal i posterior remissió 
a l’Oficina Internacional del Treball.

2 També s’elaborarà un informe anual de gestió que 
contindrà un balanç dels resultats obtinguts en relació 
amb els objectius previstos en els plans d’actuació. Al 
termini de la seva vigència s’elaborarà un informe inte-
grat sobre el grau d’execució del contracte de gestió.

3 Els objectius de l’Agència i els seus resultats, els cri-
teris tècnics d’interpretació normativa, la informació 
estadística, les memòries i els informes d’interès general 
seran públics. La seva difusió i divulgació es durà a 
terme a través de l’espai Web corporatiu de l’Agència.

4 La transparència en la informació garantirà, en tot cas, 
la confidencialitat, el sigil professional i la seguretat de 
les dades, com prescriu l’article 3 de la present Llei.

Capítol IV. Personal de l’Agència

Article 15. Personal de l’Agencia

1 L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball compta-
rà amb els/les empleats/ades públics/iques necessaris 
i suficients per a l’adequat acompliment de les seves 
funcions. Està integrada per personal directiu, funcio-
nariat públic i personal laboral, i llurs actuacions i com-
portament s’han de subjectar als principis establerts a 
l’article 3 de la present Llei, als drets i deures establerts 
a la normativa de funció pública.

2 La relació de llocs de treball de l’Agència determi-
narà els llocs de direcció a desenvolupar per personal 
directiu, els llocs reservats a personal funcionari públic 
i aquells que poden ser desenvolupats per personal la-
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2 L’Agència gaudeix del tractament fiscal aplicable a 
l’Administració de la Generalitat.

3 La contractació de l’Agència es regeix per la norma-
tiva sobre contractes del sector públic La Direcció és 
l’òrgan de contractació de l’Agència.

Capítol VI. Col·laboració entre administracions 
públiques

Article 21. Col·laboració interinstitucional

1 L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball es coordi-
na i col·labora amb els departaments, òrgans i entitats 
públiques de la Generalitat de Catalunya, així com amb 
qualsevol altres administracions públiques d’acord amb 
els principis de col·laboració i de coordinació interins-
titucional establerts en la present Llei i la normativa 
reguladora del règim jurídic de les administracions 
públiques, en especial, amb aquells que desenvolupen 
funcions relacionades amb la Inspecció de Treball.

2 L’Agència podrà subscriure convenis de col·laboració 
amb organismes i entitats públiques d’altres administra-
cions per garantir l’eficaç acompliment de les funcions 
que té atribuïdes, en els termes i condicions establerts 
en la normativa de la Generalitat de Catalunya.

3 La col·laboració institucional de l’Administració de 
la Generalitat amb entitats d’altres administracions pú-
bliques pot revestir qualsevol fórmula jurídica admesa 
en dret, incloent la constitució o participació en entitats 
amb personalitat jurídica pròpia.

Article 22. Col·laboració en matèria d’inspecció 
de treball i seguretat social

1 L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball col·labora 
i es coordina amb l’Administració General de l’Estat i 
amb les administracions de les comunitats autònomes 
en els àmbits directament o indirectament relacionats 
amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, partici-
pant, en representació de la Generalitat de Catalunya, 
als organismes de coordinació i cooperació, bilateral i 
multilateral, establerts o que puguin establir-se.

2 En l’àmbit territorial de Catalunya, l’Agència coopera 
i es coordina amb l’Administració General de l’Estat per 
garantir l’eficàcia de la funció inspectora en totes les 
matèries de l’ordre social, mitjançant el mecanismes de 
cooperació que s’acordin als convenis de col·laboració 
subscrits entre ambdues administracions.

3 L’Agència presta el seu suport tècnic i la seva col-
laboració, en els àmbits de la seva competència, als 
òrgans de l’Administració de Justícia i del Ministeri 
Fiscal.

Disposicions addicionals

Primera. Adscripció de personal

1. Els personal funcionari públic i el personal laboral 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalu-

Capítol V. Règim econòmic, de contractació i pa-
trimonial

Article 17. Recursos econòmics i financers 

Els recursos econòmics i financers de l’Agència estan 
constituïts per: 

a) Les dotacions econòmiques que es consignin en els 
pressupostos de la Generalitat, que es determinaran te-
nint en compte el que disposa l’article 18 de la present 
Llei.

b) Els rendiments procedents de béns i drets propis o 
que tingui adscrits.

c) Els crèdits i préstecs que li siguin concedits, en els 
termes i condicions que fixa la normativa aplicable.

d) Qualsevol altres recursos que pugui tenir atribuïts.

Article 18. Pressupost

1 El pressupost de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball es regeix per les normes reguladores de les en-
titats autònomes administratives de la Generalitat, les 
normes sobre finances públiques i les successives lleis 
de pressupostos.

2 Correspon a la Direcció de l’Agència elaborar l’avant-
projecte de pressupost amb el contingut legalment es-
tablert en les normes sobre la matèria i sotmetre’l al 
Consell de Govern.

3 Els corresponents contractes de gestió podran de-
terminar mecanismes d’ajust de crèdits de despeses i 
inversions vinculats a la consecució dels objectius de 
l’Agència.

Article 19. Patrimoni 

1 El patrimoni de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball està constituït pels béns i drets que té adscrits, 
així com pels béns i drets propis, de qualsevol natura-
lesa, que adquireixi per qualsevol títol.

2 Els béns adscrits per l’Administració de la Generalitat 
conserven la seva qualificació jurídica originària i la 
seva adscripció no implica transmissió de domini públic 
ni desafectació.

3 El règim patrimonial de l’Agència es regeix per la nor-
mativa reguladora de les entitats autònomes adminis-
tratives de la Generalitat i les normes sobre patrimoni 
de l’Administració de la Generalitat.

4 L’Agència té sistemes d’informació propis, sense per-
judici de les fórmules de col·laboració que en matèria de 
inspecció de treball i seguretat social, puguin establir-se 
entre l’Administració de la Generalitat amb l’Adminis-
tració General de l’Estat i les administracions d’altres 
comunitats autònomes.

Article 20. Règim comptable, fiscal i de contra-
ctació 

1 L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball ha d’apli-
car el Pla de comptabilitat pública de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb les instruccions de la Interven-
ció General de la Generalitat.
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competències, les facultats i l’àmbit d’actuació que es 
determina en la normativa reguladora de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social. El caràcter estatal dels seus 
respectius cossos de pertinença, règim jurídic, així com 
llurs processos d’ingrés, selecció, formació, perfecci-
onament, especialització, provisió de llocs de treball, 
mobilitat entre administracions i règim disciplinari es 
regeix per la seva normativa específica així com per 
els acords, normes de transferència i convenis de col-
laboració en matèria d’inspecció de treball.

Cinquena. Cos de Subinspecció de Seguretat i Sa-
lut en el Treball

1. Es crea el Cos de Subinspecció de Seguretat i Salut en 
el Treball de la Generalitat de Catalunya, pertanyent al 
grup A, subgrup A2, que s’adscriu a l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball de la qual depèn orgànicament 
i funcionalment.

2. Correspon al personal funcionari del Cos de Subins-
pecció de Seguretat i Salut en el Treball, sota la direcció 
i dependència tècnica d’un/a inspectora de Treball i Se-
guretat Social, l’exercici de les següents funcions: 

a) Comprovació del compliment i control de l’aplica-
ció de les normes sobre prevenció de riscos laborals en 
empreses i centres de treball així com de la normativa 
sobre els serveis de prevenció. L’exercici d’aquesta fun-
ció recau sobre les condicions, materials o tècniques, de 
seguretat i salut laboral en matèria de locals i llocs de 
treball, equips de treball, equips de protecció, individu-
als i col·lectius, agents físics, químics i biològics quan 
afectin a les condicions de treball, així com sobre les 
modalitats d’assumpció pel/per la propi/pròpia empre-
sari/ària o per persones treballadores designades.

b) Comprovar si els accidents de treball i les malalti-
es professionals que es determinin reglamentàriament 
s’han produït per la manca de les mesures de seguretat 
i salut laboral, comunicant-ho a l’autoritat laboral.

c) Control de la normativa tècnica que, sense tenir la 
qualificació de normativa laboral, pugui tenir impacte 
en la prevenció dels riscos laborals.

d) Informació, suport i assessorament a empreses i 
persones treballadores en relació amb el més adequat 
compliment de les normes sobre prevenció dels riscos 
laborals.

e) Suport i col·laboració, en matèria de seguretat i salut 
en el treball, als inspectors o inspectores de treball i 
seguretat social en l’exercici les seves funcions. 

f) Qualsevol altra funció en matèria de prevenció de 
riscos laborals, de similar nivell i naturalesa, que li atri-
bueixin les normes o li siguin assignades pels òrgans 
competents de l’Agència.

3. L’àmbit d’actuació dels/de les subinspectors/ores de 
seguretat i salut en el treball s’estén al territori de Ca-
talunya i als subjectes, centres, establiments i llocs de 
treball que s’assenyala en la normativa reguladora de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social.

4. En desenvolupament de les seves funcions i en execu-
ció de les ordres de servei que se li encomanin, els/les 

nya que siguin objecte de traspàs a la Generalitat per 
l’Administració General de l’Estat, en desenvolupament 
dels articles 170.2 i 138.2 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, quedaran automàticament adscrits a l’Agèn-
cia des de la data d’inici de la seva efectivitat, en els 
termes i les condicions que es determinin en les normes 
de desenvolupament de la present Llei i en els acords i 
normes de transferència.

2. El departament competent en matèria de treball ads-
criurà a l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball el 
nombre de tècnics de seguretat i salut laboral que siguin 
necessaris per a l’exercici de les funcions a què es refe-
reix l’article 2.. La seva adscripció a l’Agència es durà a 
terme en els termes i condicions que es determinin.

Segona. Adscripció de béns, recursos i mitjans

Queden adscrits a l’Agència els béns, els recursos i els 
mitjans de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a 
Catalunya que siguin objecte de traspàs a la Generalitat 
per l’Administració General de l’Estat, en desenvolupa-
ment dels articles 170.2 i 138.2 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, així com els béns, recursos i mitjans del 
departament competent en matèria de treball, d’acord 
amb el que es determini en les normes de desenvolu-
pament de la present Llei i en els acords i les normes 
de transferència.

Tercera. Sistema d’Inspecció de Treball i Segure-
tat Social a Catalunya

1. El sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social a 
Catalunya es regirà pels principis generals de concepció 
única i integral, unitat de funció i d’actuació en totes 
les matèries de l’ordre social, ingrés únic als cossos del 
sistema i mobilitat entre administracions, en els termes 
i condicions que es determinin en els acords i normes de 
transferència, els convenis de col·laboració en matèria 
d’inspecció de treball i les normes de desenvolupament 
de la present Llei.

2. El sistema d’informació de l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball garantirà l’existència d’una base de 
dades integrada i unitària del sistema d’Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, així com la seva interoperati-
vitat i interconnexió. Els organismes i les entitats de les 
administracions públiques cediran a l’Agència les dades 
i la informació necessàries per a l’adequat exercici de la 
funció d’inspecció en totes les matèries de l’ordre social, 
de conformitat amb el que preveu la Llei ordenadora de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social, inclòs pel que 
fa a les dades de caràcter personal objecte de tractament 
automatitzat, sense necessitat de requerir el consenti-
ment previ de les persones afectades.

Quarta. Inspectors/ores de Treball i Seguretat 
Social i subinspectors/ores d’Ocupació i Segure-
tat Social

Els/les inspectors/ores de Treball i Seguretat Soci-
al i els/les subinspectors/ores d’Ocupació i Seguretat 
Social que siguin traspassats/ades a la Generalitat de 
Catalunya per l’Administració General de l’Estat, en 
desenvolupament dels articles 170.2 i 138.2 de l’Estatut 
d’autonomia, exerciran les funcions d’inspecció, amb les 
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de 31 de gener (DOGC núm. 4564, de 2.02.2006), que 
havent optat per la seva integració, siguin funcionaris/
àries de carrera, estiguin en possessió de la titulació exi-
gida i superin un procés de formació específic en la data 
que es determini, d’acord amb les normes de desenvolu-
pament de la present Llei. El personal funcionari que no 
s’integri desenvoluparà les funcions de promoció de la 
seguretat i salut en el treball, assessorament i assistència 
tècnica, informació i formació que li son pròpies com a 
personal tècnic de seguretat i salut en el treball.

Disposicions transitòries 

Primera. Expedients i procediments derivats d’ac-
tuacions de les persones tècniques habilitades

1. Els expedients de comprovació de les condicions de 
seguretat i salut en el treball assignats al personal tèc-
nic habilitat, que s’integren en el cos de subinspecció 
de seguretat i salut en el treball, es tramitaran fins a la 
seva conclusió d’acord amb la normativa vigent en la 
data d’inici de les actuacions comprovadores mitjançant 
visita a les empreses i a centres de treball. Els esmentats 
expedients hauran d’estar finalitzats en la data d’inte-
gració en el cos de subinspecció de seguretat i salut en 
el treball, sens perjudici del compliment dels terminis 
establerts en la normativa vigent.

2. Els expedients de la Inspecció de Treball, les actes 
d’infracció, els procediments administratius sancio-
nadors en l’ordre social i els recursos administratius 
i judicials derivats d’actuacions comprovadores de les 
condicions de seguretat i salut en el treball i requeri-
ments dels tècnics habilitats del departament compe-
tent en matèria de treball, es tramitaran i es resoldran 
d’acord amb les normes vigents en la data d’inici de les 
actuacions comprovadores.

Segona. Cooperació institucional en matèria 
d’inspecció de treball i seguretat social

La cooperació institucional en matèria d’inspecció de 
treball i seguretat social entre la Generalitat i l’Admi-
nistració General de l’Estat, en l’àmbit territorial de 
Catalunya, s’articularà a través dels mecanismes de col-
laboració i coordinació bilateral actualment establerts, 
fins que s’estableixin nous mecanismes de cooperació 
institucional.

Tercera. Inspecció de cooperatives

Mentre sigui vigent la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de 
cooperatives (DOGC núm. 3679, de 17.07.2002), les pe-
ticions d’actuacions en matèria de constitució, registre, 
realització de l’objecte social i l’activitat dels òrgans 
socials de les societats cooperatives de primer grau 
podran encomanar-se, també, al personal subinspector 
d’ocupació i seguretat social, quan les persones respon-
sables de la Inspecció de Treball ho considerin adient.

Quarta

El Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen 
les condicions, procediment d’habilitació i organització 

subinspectors/ores de seguretat i salut en el treball tenen 
el caràcter d’agents de l’autoritat i estan facultats per pro-
cedir en la forma establerta a l’article 5 de la Llei 42/1997, 
de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social per a la investigació i comprovació del 
compliment de les normes de seguretat i salut a l’àmbit 
de la seva competència.

5. Finalitzada la seva activitat comprovadora, quan 
comprovin que s’han incomplert les normes de segu-
retat i salut en el treball, podran adoptar les mesures 
següents: 

a) Advertir i aconsellar al subjecte responsable sobre la 
forma més adient de complir la normativa de prevenció 
de riscos laborals, sempre que les circumstancies del cas 
així ho aconsellin i no es derivin perjudicis directes per 
a les persones treballadores.

b) Requerir al subjecte responsable perquè, en el termi-
ni que s’assenyali, adopti les modificacions necessàries 
en les instal·lacions, muntatge, processos o mètodes de 
treball que garanteixin el compliment de les normes 
de prevenció de riscos laborals, el control de les quals 
tenen atribuïdes.

c) Proposar a l’autoritat laboral la imposició d’una san-
ció mitjançant l’extensió d’acta d’infracció per l’incom-
pliment de les normes de prevenció de riscos laborals 
i d’infracció per obstrucció, o la realització d’un re-
queriment a les administracions públiques, a l’àmbit de 
competències de la Generalitat, per l’incompliment de 
les normes sota la seva vigilància i control.

d) Ordenar la paralització o la prohibició de treballs 
quan, al seu criteri, existeixi un risc greu i imminent per 
a la seguretat i salut del personal treballador.

Les mesures esmentades s’adoptaran d’acord amb les 
normes sobre Inspecció de Treball i Seguretat Social i so-
bre infraccions i sancions de l’ordre social. L’inspector/a 
de treball i seguretat social del que depenguin o al que 
li sigui encomanat, haurà de visar les actes d’infracció 
i les propostes de requeriment a les administracions 
públiques en els supòsits que es determinin reglamen-
tàriament, tenint que ratificar les ordres de paralització 
d’acord amb el procediment que s’estableixi.

6. Els/les subinspectors/ores de seguretat i salut en el 
treball desenvolupen les actuacions inspectores que se’ls 
encomanin, d’acord amb la normativa sobre inspecció 
de treball i sobre infraccions i sancions en l’ordre social, 
la present Llei i les seves disposicions reglamentàries.

7. La normativa de desenvolupament de la present Llei 
establirà els sistemes de selecció, requisits i condicions 
d’ingrés al cos de subinspecció de Seguretat i Salut en 
el Treball de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la normativa so-
bre funció pública de la Generalitat de Catalunya. Per 
accedir es requereix una titulació universitària oficial 
de primer cicle de l’àrea de ciències experimentals o 
ensenyaments tècnics.

8. Queden integrats al cos de subinspecció de Seguretat 
i Salut en el Treball de la Generalitat, les persones tècni-
ques habilitades pel departament competent en matèria 
de treball, a les quals es refereix el Decret 12/2006, 



Núm. 468 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de maig de 2009

29

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

7. Estudi cost benefici de l’Avantprojecte de Llei de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, de data 24 
de novembre de 2008.

8. Taula de vigències i disposicions afectades

9. Memòria Econòmica ampliada a petició del Consell 
Tècnic de 23 de març de 2009 

2. Tràmit d’audiència

10. Propostes de la UGT de Catalunya a l’Avantprojecte 
de Llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, 

11. Aportacions de CCOO al Projecte de Llei de l’Agèn-
cia Catalana de la Inspecció de Treball, de desembre 
de 2008.

12. Ofici de la consellera de Treball a la Junta de Per-
sonal dels Serveis Centrals, de 15 de gener de 2009, 
enviant el text de l’Avantprojecte als efectes del que 
disposa l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

13. Escrit de la consellera de Treball, de data 15 de ge-
ner de 2009, en tràmit d’audiència a Foment del treball 
Nacional, adjuntant l’Avantprojecte de Llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball

14. Escrit de la consellera de Treball, de data 15 de 
gener de 2009, en tràmit d’audiència a la Unión Pro-
gresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), adjuntant 
l’Avantprojecte de Llei de l’Agència Catalana d’Inspec-
ció de Treball.

15. Escrit de la consellera de Treball, de data 15 de 
gener de 2009, en tràmit d’audiència a la Asociación 
de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social de 
Tarragona (ASSEST), adjuntant l’Avantprojecte de Llei 
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball.

16. Escrit de la consellera de Treball, de data 15 de 
gener de 2009, en tràmit d’audiència al Sindicato de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, adjuntant 
l’Avantprojecte de Llei de l’Agència Catalana d’Inspec-
ció de Treball.

17. Escrit de la consellera de Treball, de data 15 de ge-
ner de 2009, en tràmit d’audiència a CONC, adjuntant 
l’Avantprojecte de Llei de l’Agència Catalana d’Inspec-
ció de Treball.

18. Escrit de la consellera de Treball, de data 15 de ge-
ner de 2009, en tràmit d’audiència a PIMEC, adjuntant 
l’Avantprojecte de Llei de l’Agència Catalana d’Inspec-
ció de Treball.

19. Escrit de la consellera de Treball, de data 15 de 
gener de 2009, en tràmit d’audiència a la UGT de Ca-
talunya, adjuntant l’Avantprojecte de Llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball.

20. Escrit de IAC-CATAC, dirigit al Secretari general 
del Departament de Treball, demanant una reunió per 
tractar les repercussions que tindrà per al personal dels 
Centres de Salut i Seguretat en el Treball, la creació de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, de data 19 
de gener de 2009.

21. Observacions de Foment del Treball Nacional a 
l’Avantprojecte de Llei de l’Agència Catalana d’Inspec-
ció de Treball, de 29 de gener de 2009.

per a l’exercici de la funció de comprovació de les con-
dicions de seguretat i salut a les empreses i centres de 
treball per part de personal tècnic de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC núm. 4564, de 2.02.2006), continua 
vigent fins a la finalització del termini que es determini, 
per a la integració del personal tècnic habilitat al cos de 
subinspecció de seguretat i salut en el treball.

Disposició derogatòria 

Amb caràcter general, queden expressament derogades 
quantes disposicions de rang igual o inferior s’oposin o 
contradiguin a la present Llei.

Disposicions finals 

Primera. Inici d’activitats

L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball iniciarà les 
seves activitats en la data que es determini per Ordre 
del conseller o consellera del departament competent 
en matèria de treball.

Segona. Desenvolupament normatiu i entrada 
en vigor

1. S’autoritza el Govern per dictar les disposicions regla-
mentàries necessàries per al desenvolupament i l’apli-
cació de la present Llei

2. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Antecedents del Projecte de llei

1. Documentació que acompanya el Projecte de Llei

1. Memòria per sotmetre a la consideració del Govern 
la tramitació de l’Avantprojecte de Llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball, aprovada en la sessió 
del Govern de 19 de febrer de 2008.

2. Document de bases sobre el traspàs de la Inspecció de 
treball i Seguretat Social a la Generalitat de Catalunya, 
aprovat en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de 10 
de gener de 2008.

3. Projecte d’Acord de traspàs de serveis i funcions de 
l’Administració de l’estat a la Generalitat de Catalunya 
en matèria de funció pública inspectora de la inspecció 
de treball i seguretat social, aprovat en la Comissió Bi-
lateral Estat-Generalitat de data 30 de juliol de 2008.

4. Avantprojecte de Llei de l’Agència Catalana d’Inspec-
ció de Treball, aprovat en la sessió del Consell Tècnic 
(apartat II) de data 16 de desembre de 2008.

5. Certificat de la secretària del Govern de 16 de desem-
bre de 2008 (Consell Tècnic apartat II)

6. Memòria per a la tramitació de l’Avantprojecte de 
Llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, de 
24 de novembre de 2008.
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modificacions a la versió de l’avantprojecte que s’havia 
enviat.

40. Ofici de 5 de febrer de 2009, de la consellera de 
Treball, sol·licitant informe al CTESC atès que un cop 
finalitzat el tràmit d’audiència, s’havien valorat les al-
legacions presentades.

41. Dictamen 4/2009 del Consell de Treball Econòmic 
i Social de Catalunya, de 23 de febrer de 2009, sobre 
l’Avantprojecte de Llei de l’Agència Catalana d’Inspec-
ció de Treball.

42. Valoració de les observacions del Dictamen del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 
de 6 de març de 2009.

5. Tràmit davant la Mesa General de Negociació

43. Ofici del secretari general del Departament de 
Treball dirigit a la Secretaria d’Administració de FSP-
UGT de Catalunya, Sector Generalitat, enviant el text 
de l’Avantprojecte de llei a la Mesa General de Negoci-
ació en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes del que disposa l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, de data 16 de març de 2009.

44. Ofici del secretari general del Departament de Tre-
ball dirigit al secretari general de CCOO de Catalunya, 
enviant el text de l’Avantprojecte a la Mesa General de 
Negociació en l’àmbit de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, als efectes del que disposa l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, de data 16 de març de 2009.

45. Ofici del secretari general del Departament de Tre-
ball dirigit al secretari general de la CATAC-IAC, envi-
ant el text de l’Avantprojecte a la Mesa General de Ne-
gociació en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes del que disposa l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic, de data 16 de març de 2009.

46. Ofici del secretari general del Departament de Tre-
ball dirigit al secretari general de Metges de Catalunya, 
enviant el text de l’Avantprojecte a la Mesa General de 
Negociació en l’àmbit de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, als efectes del que disposa l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, de data 16 de març de 2009.

47. Certificat de la Secretària de la Mesa General de Ne-
gociació en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, de data 24 de març de 2009.

6. Informe jurídic i aprovació pel Consell Tècnic i Con-
sell de Govern

48. Informe jurídic sobre l’Avantprojecte de Llei de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, de data 16 
de març de 2009.

49. Avantprojecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspec-
ció de Treball sotmès a Consell Tècnic de 24.03.09 

50. Certificat del Consell tècnic

51. Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció 
de Treball sotmès a Govern de 28.04.09

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

22. Al·legacions de PIMEC a l’Avantprojecte de Llei 
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, de 29 de 
gener de 2009.

23. Observacions de la Unión Progresista de Inspectores 
de Trabajo a l’Avantprojecte de Llei de l’Agència Catala-
na d’Inspecció de Treball, d’11 de febrer de 2009.

24. Observacions del Sindicato de Inspectores de Traba-
jo y SS a l’Avantprojecte de Llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball, d’11 de febrer de 2009.

25. Observacions del Sindicato de Inspectores de Tra-
bajo y SS, de la Unión Progresista de Inspectores de 
trabajo, y de la Plataforma de no afiliados– no aline-
ados, a l’Avantprojecte de Llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball, d’11 de febrer de 2009.

3. Petició i emissió d’informes 

26. Ofici de 19 de desembre de 2008, de la consellera 
de Treball, de sol·licitud d’informe de la Secretaria de 
Funció Pública i Modernització de l’Administració.

27. Ofici del secretari general de Treball de 19 de de-
sembre de 2008, sol·licitant informe a la Direcció Ge-
neral de Pressupostos.

28. Ofici de la consellera de Treball sol·licitant informe 
a l’ICD, de data 19 de desembre de 2008

29. Ofici de la consellera de Treball de data 26 de fe-
brer de 2009 sol·licitant informe a l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades.

30. Informe de la Direcció General de Patrimoni del 
Departament d’Economia i Finances, de 4 d’agost de 
2008.

31. Informe de la Direcció General de Patrimoni del 
Departament d’Economia i Finances, de data 1 de de-
sembre de 2008.

32. Informe de la Direcció General de Modernització de 
l’Administració, del Departament de Governació i Ad-
ministracions Públiques, de data 21 de gener de 2009.

33. Informe de l’Institut Català de les Dones, de 20 de 
febrer de 2009.

34. Informe de l’Agència Catalana de Protecció de Da-
des, de data 11 de març de 2009.

35. Informe de la Direcció General de Funció Pública, 
del Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques de data 16 de març de 2009.

36. Informe de 9 de febrer de 2009, del director ge-
neral de Pressupostos del Departament d’Economia i 
Finances.

37. Informe de 20 de març de 2009, del director ge-
neral de Pressupostos del Departament d’Economia i 
Finances.

4. Petició i dictamen del Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya

38. Ofici de 19 de desembre, de la consellera de Treball, 
sol·licitant informe al CTESC.

39. Ofici de 15 de gener de la Consellera de Treball 
sol·licitant informe al CTESC, atès que hi havia hagut 
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hivernacle, o qualsevol altre forma– de qualsevol matè-
ria vegetal que hagi estat modificada genèticament.

– La suspensió de qualsevol investigació en curs sobre 
cultius modificats genèticament i la prohibició d’iniciar-
ne en el futur.

Davant d’aquesta iniciativa legislativa popular, el Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi consi-
dera: 

1. Que l’agricultura catalana es caracteritza per la diver-
sitat de varietats de cultius. El gran contrast del clima 
català, mediterrani a la franja més propera al litoral, 
més rigorós i sec a l’interior, passant per les caracterís-
tiques pròpies del clima de muntanya i pel més humit 
ecosistema deltaic, així com l’especial orografia i carac-
terístiques molt diferenciades del sòl català, permet la 
producció de moltes varietats d’espècies a través d’una 
gran diversitat de sistemes de conreu. Aquesta singula-
ritat de l’agricultura catalana fa que el seu territori, el 
seu paisatge i també la forma de viure vagi molt lligada 
a l’existència d’aquesta varietat de cultius i d’espècies. 
És per això molt rellevant i necessària la preservació 
d’aquesta diversitat i el desenvolupament de programes 
de conservació de varietats i d’espècies autòctones, que 
caracteritzen tant l’agricultura catalana, com el territori 
i la nostra gastronomia.

2. Que la recerca i el desenvolupament científic han per-
mès la posta a punt de les anomenades tècniques d’en-
ginyeria genètica. Aquestes tècniques han possibilitat 
l’existència en el mercat de varietats de diferents cultius, 
les anomenades varietats transgèniques, les quals tenen 
tot un seguit de característiques productives que les fan 
especialment interessants en determinades situacions i 
per a diversos col·lectius d’agricultors.

3. Que l’agricultura catalana, en termes generals, no es 
fonamenta en el cultiu d’organismes genèticament mo-
dificats, tot i disposar d’una relativament petita superfí-
cie conreada amb blat de moro genèticament modificat 
(20.447 hec. de superfície cultivades amb varietats ge-
nèticament modificades de les 1.166.543 hec. cultivades 
a Catalunya), 

4. Que Catalunya és un país que sempre ha estat al cos-
tat de la ciència i de la seva aplicació al servei del benes-
tar de les persones. Els avenços científics no tenen mai 
garanties absolutes, però cal reconèixer que les anome-
nades tècniques d’enginyeria genètica han permès grans 
avenços en el món de la medicina, i també avenços en 
el món de l’agricultura. És per això que cal prosseguir 
les investigacions que estan contribuint a la consecució 
d’un desenvolupament més ric i, alhora, respectuós amb 
el medi ambient i la biodiversitat.

5. Que per tal de garantir els estàndards de seguretat, la 
UE, a diferència dels Estats Units d’Amèrica, s’ha dotat 
d’una regulació especifica per tot el que fa referència als 
organismes genèticament modificats (OGM).

6. Que en el marc de la Unió Europea el principi de 
cautela i de gradualitat ha comportat que existeixin unes 
normes mediambientals, de sanitat i de seguretat que 
cal complir abans d’introduir en el mercat un OGM. 
Així mateix és obligat fer un seguiment posterior res-

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 52647, 55553 i 55752 / Admissió a 
tràmit: Mesa del Parlament, 12.05.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 52647)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i 
següents del Reglament de la Cambra, presenta esmena 
a la totalitat de la «Proposició de Llei per a la prohibició 
del cultiu de productes agrícoles modificats genètica-
ment» amb N.T. 202-00027/08.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi (reg. 55553)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenta una esmena a la totalitat de la Proposició de 
llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles 
modificats genèticament (NT 202- 00027/08): 

L’objecte d’aquesta proposició de llei és prohibir el cul-
tiu de productes modificats genèticament, identificar 
aquells productes, transformats o no, que continguin 
organismes modificats genèticament i alertar sobre els 
seus efectes en la salut i el medi ambient. Alhora que 
afegeix: 

– Que Catalunya es declari com a territori lliure de con-
reus transgènics.

– La prohibició de cultiu, en qualsevol de les formes 
possibles –cultius extensius, intensius, a l’aire lliure o en 
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2009

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC - CpC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 55752)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 104 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent:

Esmena a la totalitat a la Proposició de llei per a la 
prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats 
genèticament (Tram. 202-00027/08)

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. de Convergència i Unió

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2009

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

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 55555 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.05.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 55555)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
preveu l’article 104 del Reglament del Parlament, pre-
senten una Esmena a la totalitat de retorn de la «Propo-
sició de Llei d’addició dels articles 8 bis, 8 ter i 9 bis a 
la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies», 
amb N.T. 202-00061/08.

pecte al compliment de les normes per a la comercialit-
zació, l’etiquetatge i la traçabilitat dels OGM. Aquesta 
regulació es conté a la Directiva 2001/18/CE de 12 de 
març de 2001, el mecanisme d’avaluació i autorització 
OGM, i mitjançant els Reglaments 1829/2003 (CE) i 
1830/2003 (CE) l’ús dels aliments i els pinsos genè-
ticament modificats. És per això que les varietats ge-
nèticament modificades que han estat autoritzades per 
la Unió Europea, han passat, una per una, un rigorós 
procés d’aprovació per part de les autoritats comunità-
ries que requereix, entre d’altres, l’informe favorable de 
l’avaluació del risc per a les persones, animals i medi 
ambient elaborat per l’Agència Europea de Seguretat 
Alimentària (EFSA) i la proposta favorable del Comitè 
de la Cadena Alimentària i de la Sanitat Animal de la 
Comissió Europea. Així, l’aprovació i l’autorització de 
qualsevol organisme genèticament modificat comporta 
garanties que no suposa cap perill conegut per a la salut 
ni pel medi ambient.

És per tot això que el Grup parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi,

1. defensa un model agrari fonamentat en la producció 
d’aliments de qualitat, segurs i saludables, que suposi 
un valor afegit important que els faci competitius, i un 
model productiu respectuós amb el medi ambient, que 
garanteixi la traçabilitat i que conciliï les diferents for-
mes agrícoles existents.

2. defensa el dret dels consumidors a gaudir d’una infor-
mació veraç i complerta, aplicant un estricte control de 
la traçabilitat i una certificació de l’etiquetatge.

3. considera que és necessari garantir una adequada co-
existència de conreus de cara a protegir els productors 
d’unes o altres varietats, així com la redacció i aplicació 
d’un programa específic de seguiment dels productes 
agroalimentaris als mercats catalans, per tal de veri-
ficar l’adequat compliment en matèria d’etiquetatge i 
informació al consumidor.

4. considera que una eventual aprovació per aquest 
Parlament d’una declaració que considerés Catalunya 
un territori lliure de conreus de transgènics no tindria 
efectes jurídics, atesa la normativa europea vigent.

És per totes aquestes consideracions que el Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi presenta 
esmena a la totalitat a la Proposició de llei per a la 
prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats 
genèticament (NT 202-00027/08).

Finalment, el Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi vol manifestar el seu reconeixement i consi-
deració al grup promotor de la iniciativa legislativa po-
pular per la seva tasca en defensa de les seves opinions 
i també per fer arribar al Parlament les seves propostes 
i, en aquest sentit, vol manifestar que comparteix la ne-
cessitat d’articular un seguiment exigent per a garantir 
un control efectiu dels organismes genèticament modi-
ficats (OGM’s) per tal d’assegurar un desenvolupament 
més ric i més productiu i, alhora, respectuós amb el 
medi ambient i la biodiversitat.
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l’article 104 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent:

Esmena a la totalitat a la Proposició de llei de qualitat de 
l’educació de Catalunya (tram. 202-00062/08).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. de Convergència i Unió

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2009

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

Proposició	de	llei	de	modificació	de	l’ar-
ticle	15	de	la	Llei	20/1985,	del	25	de	juli-
ol,	de	prevenció	i	assistència	en	matè-
ria	de	substàncies	que	poden	generar	
dependència
Tram. 202-00064/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56160).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 15.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposició	de	llei	de	reforma	parcial	
de	l’impost	sobre	successions	i	dona-
cions
Tram. 202-00065/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56193).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 15.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-Cpc; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP Esquerra; Dolors Camats 
i Luís, portaveu GP ICV-EUiA 

Proposició	de	llei	de	qualitat	de	l’educa-
ció	de	Catalunya
Tram. 202-00062/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 55549 i 55551 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.05.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 55549)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús del que es 
determina a l’article 104 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenten una esmena a la totalitat de 
retorn a la Proposició de Llei de qualitat de l’educació 
de Catalunya (N. T. 202-00062/08).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 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 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 55551)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
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Proposició	de	llei	de	modificació	de	
l’apartat	4	de	l’article	17	de	la	Llei	5/1994,	
del	4	de	maig,	de	regulació	dels	serveis	
de	prevenció	i	extinció	d’incendis	i	de	
salvaments	de	Catalunya
Tram. 202-00070/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55776 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.05.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep Maria Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, i Elena Ribera Garijo, diputada 
del grup parlamentari de Convergència i Unió d’acord 
amb allò que disposa l’article 100, apartat b), del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent:

Proposició de llei de modificació de l’apartat 4 
de l’article 17 de la Llei 5/94, de 4 de maig, de 
regulació dels serveis de prevenció i extinció 
d’incendis i de salvament de Catalunya

Exposició de motius

L’apartat 4 de l’article 17 de la Llei 5/1994, de 4 de 
maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció 
d’incendis i de salvament de Catalunya estableix un lí-
mit d’edat màxima de 35 anys per a l’accés a la categoria 
de Bomber.

La Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novem-
bre de 2000, relativa a l’Establiment d’un Marc General 
per a la Igualtat de Tracte en l’Ocupació i l’Ocupació, 
així com la Llei 62/2003, de 30 de desembre, que ser-
veix de transposició de l’esmentada Directiva, a través 
del capítol relatiu a les «Mesures per a l’aplicació del 
principi d’igualtat de tracte» estableixen una sèrie de 
limitacions a la imposició de tractes diferenciats per 
raó d’edat en l’accés a l’ocupació que només podran 
justificar-se en la mesura que l’edat sigui un requisit 
professional essencial i determinant per a l’acompliment 
de les funcions pròpies dels llocs de treball que es pre-
tenen cobrir i en la mesura que la imposició d’aquests 
tractes diferenciats sigui necessària per a la consecució 
dels fins pretesos amb la introducció d’aquest tracte di-
ferenciat.

L’edat no pot considerar-se un requisit essencial i de-
terminant de la professió de bomber, ni la imposició 
d’un límit d’edat màxima per a l’ingrés és una mesura 
necessària per a garantir l’eficàcia en els serveis propis 
dels Serveis de prevenció i extinció d’incendis i de sal-
vament, existint proves psicofísiques i mèdiques que 
garanteixen, per si soles, la idoneïtat psicofísica dels 
aspirants a ingrés en els esmentats Serveis, amb inde-

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56194).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 15.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposició	de	llei	de	creació	de	la	xar-
xa	de	suport	a	les	dones	embarassades	
amb	dificultats
Tram. 202-00068/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 55824).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 19.05.2009 al 25.05.2009).

Finiment del termini: 26.05.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposició	de	llei	de	contenció	dels	co-
eficients	de	correcció	dels	valors	cadas-
trals	dels	béns	immobles	l’any	2009
Tram. 202-00069/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 19.05.2009 al 02.06.2009).

Finiment del termini: 03.06.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 12.05.2009.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	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

Esmenes presentades
Reg. 55309 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 07.05.2009

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. 
55309)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat la inclusió 
d’una nova estació de tren a Montornès del Vallès (Va-
llès Oriental) en el projecte d’obres a executar en el 
període 2008-2015.»

pendència de la seva edat, i existint la situació de la 
segona activitat com mecanisme legalment establert 
per a garantir la idoneïtat psicofísica dels bombers que 
romanen en actiu.

D’altra banda, l’existència de múltiples exemples de 
Cossos de Bombers i Serveis d’extinció d’incendis, tant 
a Espanya com a Europa, que no necessiten imposar 
cap límit d’edat màxima per a l’ingrés en els mateixos, 
permet constatar que efectivament l’edat no és un re-
quisit que es pugui considerar per si mateix essencial 
i determinant de l’exercici de la professió de bomber, 
ni la imposició de límits d’edat resulta necessària per a 
l’adequat funcionament dels Cossos de Bombers i Ser-
veis d’Extinció d’Incendis.

Proposició de llei de modificació de l’apartat 4 
de l’article 17 de la llei 5/94, de 4 de maig, de 
regulació dels serveis de prevenció i extinció 
d’incendis i de salvament de Catalunya

Article únic

Es modifica l’apartat 4 de l’article 17 de la Llei 5/1994, 
de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció 
i extinció d’incendis i de salvament de Catalunya que 
resta redactat de la següent manera:

«4. Les bases de cada convocatòria d’accés a les dife-
rents categories del Cos de Bombers de la Generalitat 
establiran els requisits i les condicions específiques per 
a l’ingrés en les diferents escales i categories del Cos. 
En cap cas podrà establir-se limitació en l’edat màxima 
d’ingrés diferent de la genèricament establerta per a 
l’ingrés en la funció pública».

Palau del Parlament, 5 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Elena Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU
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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

Esmenes presentades
Reg. 55310 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 07.05.2009

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. 
55310)

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

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

1. Continuar desenvolupant el Pla de Treball 2008 - 
2010 del Servei Català de Trànsit, el qual ja inclou, 
entre d’altres: 

– Un pla de formació específica per a conductors de 
motocicletes.

– Accions mediàtiques específiques de seguretat vià-
ria.

– Control de les modificacions de les característiques 
dels vehicles, específicament a les motocicletes.

– Investigació detallada de l’accidentalitat amb moto-
cicleta a les carreteres catalanes.

– Grups de treball per millorar la seguretat viària, tant 
en motocicletes com en bicicletes.

2. Continuar amb les actuacions de conservació i de 
millora de la seguretat viària, com amb els canvis i 
millora de les barreres de seguretat de les carreteres 
gestionades per la Generalitat.»

Proposta	de	resolució	sobre	el	trans-
port	públic	al	Berguedà
Tram. 250-01905/08

Esmenes presentades
Reg. 55548 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 07.05.2009

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. 
55548)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Accelerar el procés d’integració tarifària a la comar-
ca del Berguedà amb el Bages i la Regió Metropolitana 
de Barcelona.

2. Elaborar un pla de millora de serveis de transport 
públic de transport per carretera de la comarca del Ber-
guedà d’acord amb les previsions del Pla de transports 
de viatgers.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 55673 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CARP, 08.05.2009

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. 
55673)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar en la política de foment i d’ajuda 
a les tècniques alternatives de lluita contra les plagues 
i malalties dels vegetals, i a intensificar-ne la recerca 
i la innovació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 55720 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CARP, 08.05.2009

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. 
55720)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a mantenir obert el diàleg i l’anàlisi de la 
proposta de la Comissió Europea envers la desaparició 
del sistema de quotes lleteres, previst per al 2015, tal i 
com es recull en el document de revisió de la PAC. A 
aquests efectes es proposa mantenir, i si s’escau, inten-
sificar en funció de les novetats que sorgeixin, el marc 
d’interlocució que configura la Taula Sectorial Agrària 
de la Llet, així com l’Observatori de la Llet, als efectes 
de poder analitzar l’impacte de l’esmentada proposta 
en el sector lleter català i proposar les mesures que 
atenuïn la desaparició de les quotes lleteres a les explo-
tacions lleteres catalanes, tot vetllant per la projecció 
econòmica en els mercats nacionals i internacionals de 
la llet produïda a Catalunya i dels aliments industrials 
que se’n deriven.»
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nombre de jutjats i l’especialització en l’actual partit 
judicial Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal, 
estudiï la conveniència d’una futura proposta de divi-
sió d’aquest partit judicial amb la creació d’una nova 
demarcació amb seu a Sant Cugat del Vallès, en base 
a l’evolució demogràfica i el nombre de casos judicials 
generats per cada municipi.»

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

Esmenes presentades
Reg. 55339 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 07.05.2009

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. 
55339)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat la inclusió 
d’una nova estació de tren a Montornès del Vallès (Va-
llès Occidental) en el projecte d’obres a executar en el 
període 2008-2015.»

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

Esmenes presentades
Reg. 55674 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CARP, 08.05.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 55674)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar 
els cultivadors de tomàquet sobre les línies d’assessora-
ment i d’ajuts de què disposa l’administració catalana 
per fer front a la plaga de la “Tuta absoluta”.»

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

Esmenes presentades
Reg. 55716 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJD, 07.05.2009

Esmenes presentades pel 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 (reg. 55716)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a què, un 
cop es completi la nova seu judicial, l’ampliació del 
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Proposta	de	resolució	sobre	el	retorn	
dels	documents	municipals	dipositats	
a	l’Arxiu	de	la	Guerra	Civil	Espanyola	de	
Salamanca
Tram. 250-01929/08

Esmenes presentades
Reg. 55583 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPC, 06.05.2009

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. 
55583)

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

«Continuar treballant en el marc de la Comissió Mixta 
Govern de l’Estat-Generalitat de Catalunya per tal d’as-
solir la devolució dels documents de municipis catalans 
confiscats amb motiu de la Guerra Civil i retornar-los 
als seus legítims propietaris.»

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

Esmenes presentades
Reg. 55709 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 07.05.2009

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. 
55709)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ini-
ciar durant aquest any la informació pública de l’estudi 
informatiu de la nova carretera de Mollet del Vallès a 
Badalona en els termes que resultin del Pla Territorial 
de la Regió Metropolitana de Barcelona i a realitzar 
els demés informes i treballs necessaris per garantir 
la no afectació a espais d’interès natural i la reducció 
d’emissions. Per tal que, un cop aprovat definitivament 
aquest estudi informatiu i redactat el projecte construc-
tiu, es pugui determinar el sistema de finançament de 
l’actuació.»
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Proposta	de	resolució	sobre	l’adop-
ció	de	diverses	mesures	per	a	pal·liar	
els	efectes	de	les	obres	de	l’estació	de	
Sant	Andreu	Comtal	del	tren	d’alta	ve-
locitat	en	el	servei	regional	de	la	línia	
entre	Portbou	i	Barcelona
Tram. 250-01940/08

Esmenes presentades
Reg. 55522 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 07.05.2009

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. 
55522)

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

«El Parlament insta al Govern a: 

1. Demanar al Govern de l’Estat un pla de millora 
dels serveis ferroviaris de mitja distància sobre la línia 
Portbou-Barcelona i a estudiar la possibilitat que s’es-
tableixin compensacions en el cas de retards.

2. Accelerar l’estudi de viabilitat d’implantació d’un 
servei de rodalies a l’àmbit de Girona.»

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

Esmenes presentades
Reg. 55308 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 07.05.2009

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. 
55308)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a sotmetre a informació pública els estudis i 
projectes per a integrar i si és possible tècnicament, 
soterrar, la línia de ferrocarril Lleida - La Pobla de 
Segur al seu pas per Balaguer (Noguera).»
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2. Coordinar, pel que fa referència a l’apartat 1, les 
actuacions amb la resta d’administracions, tant esta-
tals com municipals, en els àmbits competencials que 
calgui.

3. Obrir un procés de diàleg i de participació amb les 
entitats esportives més representatives, en especial amb 
la Federació Catalana de Vela.»

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

Esmenes presentades
Reg. 55524 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 07.05.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 55524)

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

«El Parlament insta al Govern a: 

– Demanar novament al Govern de l’Estat d’increment 
de freqüència dels trens AVANT entre Barcelona i Llei-
da.

– Demanar novament al Govern de l’Estat la dispo-
sició d’una unitat AVE i una altra AVANT en direcció 
BCN - Lleida - Saragossa, en l’horari vespertí, cobrint 
la franja de 22 a 24 h.

– Demanar al govern de l’Estat que impulsi títols multi-
viatge per als usuaris habituals iguals als que existeixen 
entre altres línies.

– Demanar al Govern de l’Estat que analitzi la com-
plementarietat entre els serveis AVE/ALVIA i els serveis 
AVANT.»

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

Esmenes presentades
Reg. 55523 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 07.05.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 55523)

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

«El Parlament insta al Govern a continuar impulsant 
les negociacions entre la direcció de Renfe i els repre-
sentants dels usuaris del servei de mitja distància de la 
línia Portbou-Barcelona i a vetllar per l’execució dels 
acords que s’assoleixin en aquestes negociacions.»

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

Esmenes presentades
Reg. 55715 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPC, 06.05.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 55715)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Tenir en compte en el pla territorial d’ordenació i ús 
del litoral i de les platges de Catalunya la pràctica del 
surf d’estel i regular les condicions per a practicar-lo.
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Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cober-
tura	de	la	telefonia	mòbil	a	la	Conca	de	
Barberà
Tram. 250-01957/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu-
ra	de	la	telefonia	mòbil	al	Priorat
Tram. 250-01958/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu-
ra	de	la	telefonia	mòbil	a	la	Terra	Alta
Tram. 250-01959/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
55525).
Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	
al	sector	petroquímic	del	Camp	de	Tar-
ragona
Tram. 250-01955/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	de	subvencions	per	a	la	indústria	
de	l’adoberia	de	l’Anoia
Tram. 250-01956/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	intensi-
ficació	de	les	actuacions	inspectores	i	
sancionadores	de	l’Agència	Catalana	de	
Consum	perquè	es	mantinguin	actualit-
zats	els	fitxers	de	morosos
Tram. 250-01963/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	del	servei	de	ginecologia	en	
el	dispensari	del	Poblenou	de	Pineda	de	
Mar	(Maresme)
Tram. 250-01964/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	
d’un	pla	de	mesures	per	a	ajudar	els	
municipis	a	implantar	els	processos	i	
els	mecanismes	per	a	garantir	una	ges-
tió	adequada	de	les	dades	de	caràcter	
personal
Tram. 250-01960/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Mixt (reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	intensi-
ficació	de	les	actuacions	inspectores	i	
sancionadores	de	l’Agència	Catalana	de	
Consum	en	el	sector	financer	per	a	evi-
tar	l’aplicació	d’interessos	abusius	i	la	
publicitat	enganyosa	i	la	manca	d’infor-
mació	sobre	productes	de	reunificació	
de	deutes
Tram. 250-01961/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.
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Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	actua-
cions	per	el	millorament	de	la	carretera	
C-44	per	a	reduir-hi	els	accidents	i	so-
bre	la	limitació	de	la	velocitat	als	trams	
d’aquesta	carretera	que	travessen	nu-
clis	urbans
Tram. 250-01967/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt (reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	sistema	d’indicadors	periòdics	
per	a	mesurar	a	temps	real	el	pluralis-
me	en	els	informatius	diaris	i	programes	
d’actualitat	i	entreteniment	de	la	Corpo-
ració	Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 250-01968/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	futur	de	
la	central	tèrmica	de	Cubelles	(Garraf)
Tram. 250-01965/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
55886).

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	i	l’execució	del	projecte	construc-
tiu	de	millora	local,	reordenació	d’ac-
cessos	i	millora	de	la	seguretat	viària	a	
la	carretera	C-59	al	tram	de	les	urbanit-
zacions	dels	Saulons	d’en	Déu	i	la	Font	
dels	Enamorats,	de	Caldes	de	Montbui
Tram. 250-01966/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).
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Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	 la	col-
locació	d’estacions	de	subministra-
ment	d’energia	elèctrica	per	a	vehicles	
a	la	xarxa	viària
Tram. 250-01972/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	substi-
tució	de	les	tanques	de	seguretat	de	les	
vores	de	les	carreteres	de	titularitat	es-
tatal	i	local
Tram. 250-01973/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt (reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’emplaça-
ment	d’un	centre	de	recuperació	de	fau-
na	salvatge	al	Parc	Natural	de	les	Mun-
tanyes	de	Prades
Tram. 250-01974/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt (reg. 56199).

Proposta	de	resolució	sobre	la	recupe-
ració	dels	terrenys	de	titularitat	munici-
pal	aportats	per	l’Ajuntament	de	Barce-
lona	al	Consorci	Sagrera	Alta	Velocitat
Tram. 250-01969/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Mixt (reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	català	en	el	servei	telefònic	de	venda	
de	bitllets	en	línia	Linea	Renfe
Tram. 250-01970/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’arribada	
del	senyal	de	telefonia	mòbil	a	Capa-
fonts	(Baix	Camp)
Tram. 250-01971/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Fascicle segon
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Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Pla	de	
l’Estany	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01977/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Gironès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	menjador	escolar	dels	cursos	2007-
2008	i	2008-2009
Tram. 250-01978/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	pla	de	renovació	de	motocicle-
tes	i	ciclomotors
Tram. 250-01975/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 56197), 
Grup Mixt (reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Pla	de	
l’Estany	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01976/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Cerda-
nya	per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	transport	escolar	dels	cursos	2007-
2008	i	2008-2009
Tram. 250-01981/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Em-
pordà	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01982/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Gironès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01979/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Cerda-
nya	per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	menjador	escolar	dels	cursos	2007-
2008	i	2008-2009
Tram. 250-01980/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.
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Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	signatura	
amb	el	Govern	de	l’Estat	dels	convenis	
necessaris	per	a	fer	possible	l’execució	
de	les	inversions	previstes	en	l’annex	
XVII	de	la	Llei	2/2008,	de	pressupostos	
generals	de	l’Estat	per	al	2009
Tram. 250-01986/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
55885).

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	senyalit-
zació	i	el	manteniment	de	les	barbacoes	
i	les	estructures	fixes	amb	graella
Tram. 250-01987/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Em-
pordà	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01983/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	senya-
lització	de	les	colònies	industrials	al	
tram	de	l’autovia	C-16	entre	Balsareny	
i	Berga
Tram. 250-01984/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	dotació	de	material	mòbil	de	
la	xarxa	ferroviària
Tram. 250-01985/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt (reg. 56199).
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	preus	d’expropiació	per	a	la	cons-
trucció	del	canal	principal	del	canal	Se-
garra-Garrigues
Tram. 250-01990/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	ajuts	per	a	la	promoció	de	l’ocupa-
ció	autònoma	entre	les	persones	atura-
des
Tram. 250-01991/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’accés	al	
web	del	Servei	d’Ocupació	de	Catalu-
nya	des	de	la	pàgina	d’inici	del	web	de	
la	Generalitat
Tram. 250-01992/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	condi-
cions	de	treball	dels	conductors	en	el	
cremallera	de	Núria
Tram. 250-01988/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	
les	obres	de	construcció	de	la	rotonda	
provisional	de	la	carretera	C-65,	a	Llam-
billes
Tram. 250-01989/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’accelera-
ció	de	la	construcció	d’un	nou	centre	
d’educació	infantil	i	primària	a	Sidamon	
(Pla	d’Urgell)
Tram. 250-01995/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reserva	
del	20%	dels	fons	recaptats	pels	pro-
grames	de	«La	Marató»	de	TV3	per	a	
projectes	d’investigació	de	les	malalti-
es	que	afecten	específicament	la	pobla-
ció	infantil
Tram. 250-01996/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	protocol	de	diagnosi	precoç	de	
la	migranya
Tram. 250-01993/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	nou	centre	d’educació	in-
fantil	i	primària	a	la	Bisbal	d’Empordà	
(Baix	Empordà)
Tram. 250-01994/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.
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Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	lluitar	contra	la	mo-
rositat	en	les	operacions	comercials	i	
per	a	facilitar	el	pagament	dels	deutes	
contrets	pels	ens	locals,	especialment	
amb	relació	a	autònoms	i	petites	i	mit-
janes	empreses
Tram. 250-02002/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	l’auto-
rització	de	quioscs	de	begudes	a	les	
platges
Tram. 250-02003/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi-
ficació	de	la	normativa	reguladora	del	
procediment	per	a	l’elecció	de	càrrecs	
dels	òrgans	de	les	confraries	de	pes-
cadors
Tram. 250-01997/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	circuit	assistencial	específic	per	a	
persones	amb	diagnòstic	de	VIH
Tram. 250-01998/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	de	suport	al	projecte	del	
Parc	TecnoCampus	Mataró-Maresme
Tram. 250-02000/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).
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Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Bergue-
dà	per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	menjador	escolar	dels	cursos	2007-
2008	i	2008-2009
Tram. 250-02007/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	pròrro-
ga	automàtica	de	les	autoritzacions	de	
transport	de	mercaderies	per	carretera
Tram. 250-02004/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt (reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’arranja-
ment	dels	camins	rurals	del	parc	natural	
del	Delta	de	l’Ebre
Tram. 250-02006/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Pene-
dès	per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	menjador	escolar	dels	cursos	2007-
2008	i	2008-2009
Tram. 250-02017/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	l’Ano-
ia	per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	menjador	escolar	dels	cursos	2007-
2008	i	2008-2009
Tram. 250-02018/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	la	Sel-
va	per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	menjador	escolar	dels	cursos	2007-
2008	i	2008-2009
Tram. 250-02023/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’enderro-
cament	del	viaducte	de	Girona
Tram. 250-02030/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	la	via	verda	del	Vallès
Tram. 250-02034/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt (reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	les	especialitats	de	digestologia	i	
traumatologia	i	sobre	l’equipament	tec-
nològic	del	CAP	Sant	Sadurní	d’Anoia	
(Alt	Penedès)
Tram. 250-02039/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’arranja-
ment	de	les	baranes	del	pont	sobre	el	
riu	Anoia	a	la	carretera	BV-2141	entre	
Sant	Sadurní	d’Anoia	i	Piera
Tram. 250-02040/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 56192), Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 56197), Grup Mixt 
(reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56197), Grup Mixt (reg. 56199).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	continu-
ïtat	de	l’horari	d’atenció	continuada	en	
els	centres	d’atenció	primària	de	l’Alt	
Penedès
Tram. 250-02038/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.
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3.10.25.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Vallès	
Occidental	per	a	atendre	el	pagament	
dels	ajuts	de	menjador	escolar
Tram. 250-02043/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	notifica-
ció	bilingüe	en	català	i	en	castellà	de	les	
sancions	de	trànsit
Tram. 250-02041/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	gesti-
ons	amb	Fecsa-Endesa	per	a	l’accele-
ració	de	la	renovació	tecnològica	de	la	
línia	elèctrica	de	110	kV	entre	Sant	Boi	
de	Llobregat	i	Reus
Tram. 250-02042/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	baixador	de	ferrocarril	a	
Creixell	(Tarragonès)
Tram. 250-02046/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
de	la	redacció	del	projecte	d’adequació	
de	la	carretera	C-241	entre	Santa	Colo-
ma	de	Queralt	i	Igualada
Tram. 250-02047/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Vallès	
Occidental	per	a	atendre	el	pagament	
dels	ajuts	de	transport	escolar
Tram. 250-02044/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	baixador	de	ferrocarril	a	
Roda	de	Barà	(Tarragonès)
Tram. 250-02045/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’adapta-
ció	del	tipus	d’interès	dels	préstecs	a	
agricultors	concedits	per	l’Institut	Ca-
talà	de	Crèdit	Agrari	a	l’índex	actual	de	
l’euríbor
Tram. 250-02050/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	llits	dels	rius	i	de	les	rieres
Tram. 250-02051/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’un	casal	per	a	la	gent	gran	a	Can	Mas-
suet	del	Far,	a	Dosrius	(Maresme)
Tram. 250-02048/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dene-
gació	de	la	tercera	línia	subvencionada	
d’educació	infantil	per	al	curs	2009-2010	
al	col·legi	Pare	Manyanet,	de	Reus	(Alt	
Camp)
Tram. 250-02049/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	 la	col-
laboració	del	Govern	en	la	celebració	
del	Dia	Mundial	del	Teatre
Tram. 250-02054/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	unitat	d’educació	especial	i	la	im-
plantació	d’un	programa	d’ensenyament	
professional	per	a	alumnes	amb	neces-
sitats	educatives	especials	a	Santa	Co-
loma	de	Gramenet	(Barcelonès)
Tram. 250-02055/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	repa-
ració	de	les	tanques	de	seguretat	del	
pas	elevat	de	la	carretera	BP-2427	so-
bre	 l’autopista	AP-7	a	Sant	Sadurní	
d’Anoia
Tram. 250-02052/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	de	la	carretera	C-16	correspo-
nent	a	l’itinerari	transeuropeu	E-09
Tram. 250-02053/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	restau-
ració	i	la	conservació	del	poblat	ibèric	
del	Turó	d’en	Boscà,	de	Badalona	(Bar-
celonès)
Tram. 250-02058/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	convoca-
tòria	de	beques	per	a	activitats	de	lleu-
re	d’estiu	destinades	a	infants	i	joves	
de	famílies	amb	membres	desocupats	
i	amb	dificultats	econòmiques
Tram. 250-02059/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	diverses	mesures	en	la	formació	pro-
fessional
Tram. 250-02056/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	restau-
ració	i	la	conservació	del	monestir	de	
Sant	Jeroni	de	la	Murtra,	de	Badalona	
(Barcelonès)
Tram. 250-02057/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	Vallès	
Oriental	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-02062/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	la	tipificació	del	complement	socio-
sanitari	de	les	àrees	bàsiques	de	salut	
de	la	regió	sanitària	de	Lleida
Tram. 250-02063/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	borsa	jove	d’habitatge	al	Pla	de	
l’Estany
Tram. 250-02060/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Vallès	
Oriental	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-02061/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	nete-
ja	dels	llits	de	les	rieres	de	Blanes	
(Selva)
Tram. 250-02066/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	actu-
acions	en	el	camp	de	la	cooperació	al	
desenvolupament	per	a	la	preservació	i	
el	millorament	de	la	seguretat	i	la	salut	
de	la	població	infantil	a	Guatemala
Tram. 250-02067/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	corbs	
marins	de	terra	endins
Tram. 250-02064/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’una	guia	turística	del	patrimoni	de	
campanes	de	les	esglésies,	les	capelles	
i	les	ermites	del	Pallars	Sobirà
Tram. 250-02065/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	com-
pensació	econòmica	a	les	empreses	
de	l’Anoia	corresponent	als	pagamens	
fets	pel	subministrament	elèctric	de	la	
subestació	de	l’Anoia
Tram. 250-02071/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	informa-
ció	a	l’Ajuntament	de	Montmeló	(Vallès	
Oriental)	i	als	veïns	del	barri	de	Can	Ta-
bola	amb	relació	al	traçat	del	tren	or-
bital
Tram. 250-02072/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	de	cartells	indicadors	en	català	a	
la	sortida	34	de	l’autopista	AP-7
Tram. 250-02069/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’autoritza-
ció	del	concert	per	a	una	tercera	línia	a	
l’escola	Pare	Manyanet,	de	Reus	(Baix	
Camp),	per	al	curs	2009-2010
Tram. 250-02070/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	condicionament	de	l’edifici	de	l’Esco-
la	Oficial	d’Idiomes	de	Tàrrega	(Urgell)	
i	sobre	la	construcció	d’un	nou	edifici	
per	a	ubicar-la
Tram. 250-02075/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55780 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.05.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael López i Rueda, Carina Mejías Sánchez, 
Diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Educació i Universitats: 

Exposició de motius

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de la ciutat de Tàr-
rega (Lleida) que actualment està situat en un edifici, 
conegut popularment com el Carmel, es de titularitat 
municipal i es troba situat en la cèntric carrer Coma-
bruna. L’antiguitat de l’edifici os s’ubica aquesta escola 
oficial d’idiomes ha ocasionat que el centre estigui en 
unes condicions molt més que millorables.

La situació del equipament ha fet que els alumnes de 
l’Escola Oficial d’Idiomes de Tàrrega hagin reclamat 
un centre digne on poder desenvolupar les classes. Els 
propis tècnics municipals han constata problemes es-
tructurals insalvables. Segons els estudiants, prop de 
350, l’actual edifici no compleix les normes mínimes 
d’higiene ni d’accessibilitat, ja que es troben en un avan-
çat estat de deteriorament. Entre altres qüestions, l’im-
moble no disposa d’ascensor per facilitar l’accessibilitat 
dels alumnes amb dificultats de mobilitat.

L’estat de l’edifici es va arrossegant des de fa sis anys, 
quant l’escola va obrir les seves portes. Durant tot aquest 
temps tant l’Ajuntament com el Departament d’Educa-
ció han promès en reiterades ocasions millores provisio-
nals, així com la construcció d’una nova escola. Però de 
moment, cap d’aquestes promeses s’han concretat.

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

Proposta de resolució

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

1. Adoptar juntament amb l’Ajuntament de Tàrrega 
(Lleida), de manera urgent i de forma transitòria, les 

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	per	a	garantir	el	millorament	de	la	
seguretat	i	la	disminució	de	la	perillosi-
tat	de	la	carretera	interpolar	que	envolta	
el	Circuit	de	Catalunya	entre	Parets	del	
Vallès	i	Granollers
Tram. 250-02073/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	i	la	
reorientació	del	Saló	Internacional	del	
Turisme	de	Catalunya
Tram. 250-02074/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.05.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.05.2009 al 27.05.2009).

Finiment del termini: 28.05.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.



Núm. 468 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de maig de 2009

69

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

sultori local només estarà operatiu durant tres hores 
diàries, i amb diferents horaris cada dia.

Fora d’aquest nou horari, els habitants d’Almatret, 
s’hauran de desplaçar al municipi veí de Serós, el que 
suposarà greus trastorns i complicacions als habitants 
d’Almatret i en especial, al important col·lectiu de per-
sones grans que hi resideixen. 

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a, replantejar la decisió del Depar-
tament de Salut, per la que només hi haurà durant tres 
hores diàries metge en el consultori local d’Almatret 
(Lleida), a diferents horaris, quan fins ara el servei mè-
dic en aquesta població era de vuit hores diàries i amb 
un horari fix.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’agents	dels	Mossos	d’Es-
quadra	a	les	regions	policials	de	Pirineu	
Occidental	i	de	Ponent
Tram. 250-02077/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55782 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.05.2009

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

En els darrers mesos s’ha evidenciat un important in-
crement del nombre de delictes en determinades zones 
rurals i urbanes de Catalunya. Aquest increment de la 
delinqüència està tornant a posar la inseguretat ciutada-
na en aquestes zones com a una problemàtica social a la 
que s’ha de lluitar amb fermesa i determinació.

Una de les zones en les que s’ha incrementat el nombre 
de delictes, i especialment, de delictes contra el patrimo-
ni, robatoris i furts, ha estat a les comarques lleidatanes. 

mesures necessàries per tal millorar les condicions ac-
tuals de l’edifici on s’ubica l’actual Escola Oficial d’Idi-
omes d’aquesta ciutat.

2. Iniciar els tràmits necessaris que tinguin per objec-
tiu la construcció d’un edifici on poder ubicar l’Escola 
Oficial d’Idiomes de Tàrrega (Lleida).

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	reduc-
ció	del	servei	mèdic	del	consultori	local	
d’Almatret	(Segrià)
Tram. 250-02076/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 55781 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.05.2009

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Els serveis sanitaris de la Generalitat als petits pobles 
de Catalunya fan una tasca impagable que difícilment 
és substituïble. Els metges del medi rural desenvolu-
pen una activitat que comporta en molts casos grans 
sacrificis i esforços, ja que alguns són metges al mateix 
temps de diversos petits municipis entre els que hi ha 
distàncies importants.

La cobertura sanitària en aquests petits municipis està 
molt ajustada a les seves característiques i a la pobla-
ció que tenen en aquests municipis la seva residència 
habitual. Però l’envelliment de la població, que és una 
tendència demogràfica que hi és present tant en àmbits 
rurals, com a les ciutats és un element decisiu alhora 
de fer modificacions en els serveis sanitaris d’aquestes 
poblacions que són majoritàries a Catalunya.

Des del Departament de Salut s’està treballant per posar 
en marxa el pla de la reordenació de l’atenció primària 
que suposarà canvis en els actuals serveis sanitaris de 
molts punts de la nostra Comunitat Autònoma. En el 
municipi d’Almatret (Lleida) actualment hi ha un metge 
titular que fins ara ha prestat els seus serveis durant vuit 
hores diàries. Segons s’ha informat als veïns d’aquesta 
població, a partir de dia 4 de maig d’enguany, el con-
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Exposició de motius

El servei de trens AVANT entre les principals catalanes 
que a hores d’ara tenen accés a la xarxa d’alta velocitat 
(Lleida, Tarragona i Barcelona) és bastant limitat. Mal-
grat això, aquests trens porten ja més de 1.500 passat-
gers cada dia només entre Lleida i Barcelona.

Molts usuaris de les comarques de Lleida, venen recla-
mant que el servei AVANT també uneixi Lleida amb 
la ciutat de Saragossa per la relació de proximitat que 
existeix entre aquestes dues ciutats.

A més, els usuaris que volen fer aquest trajecte entre 
Lleida i Saragossa, quan volen fer servir l’AVE es troben 
amb limitacions ja que RENFE dona prioritat en vendre 
els trajectes complerts entre Barcelona i Madrid.

Tanmateix, molts usuaris de les comarques de Lleida es 
queixen que les freqüències horàries dels trens regionals 
que els han de portar a Lleida per poder fer servir l’AVE 
o els AVANT no coincideixen en horaris i fa que la 
combinació de trajectes tingui esperes molt llargues.

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

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat l’establiment 
del servei de trens AVANT entre Lleida i Saragossa, 
així com l’adaptació de les freqüències horàries dels 
trens regionals per tal facilitar millors combinacions 
de viatge entre Regionals i AVANT.

Palau del Parlament de Catalunya, 30 d’abril de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	al	
sector	del	suro
Tram. 250-02079/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 55784 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.05.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Enric 
Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposta de resolució per tal que si-
gui substanciada en la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme: 

A les zones urbanes, els delictes s’han concentrat en els 
principals eixos comercials de pobles i ciutats, i en els 
àmbits rurals, els majors nombre d’aquests delictes han 
tingut lloc en les explotacions agrícoles i ramaderes. En 
concret els delictes contra el patrimoni va augmentar 
dels 3.482 als 2007 als 4.358 al 2008.

A les dues regions policials de la província de Lleida, 
la regió Pirineu Occidental i la regió de ponent hi ha 
segons dades del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 1.263 agents de la Policia 
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra que exerceixen 
les seves funcions en un àmbit territorial de 11362 me-
tres quadrats.

Tot i el nombre d’agents que vigilen la seguretat dels 
ciutadans d’aquesta zona, l’increment de la inseguretat 
ciutadana està fent que les associacions de comerciants 
hagin denunciat aquesta situació demanant en tot cas 
l’increment dels efectius policials a aquestes regions 
policials, i especial a les ciutats. Aquesta és també una 
demanda que des de les administracions locals s’ha vin-
gut realitzant en les darreres setmanes.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat de Catalunya a incrementar, amb caràcter immediat, 
el nombre d’agents de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra a les regions policials Pirineu Occidental i 
de Ponent, i en especial, a la ciutat de Lleida.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	del	servei	de	trens	Avant	entre	
Lleida	i	Saragossa
Tram. 250-02078/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 55783 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.05.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt, Jordi Montanya i Mías, di-
putat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
Proposta de resolució per tal que sigui substanciada a 
la Comissió de Política Territorial: 
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Proposta	de	resolució	sobre	el	respec-
te	i	la	defensa	dels	drets	humans	a	Co-
lòmbia
Tram. 250-02080/08

Presentació
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 55866 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.05.2009

A la Mesa del Parlament

El grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveu l’article 145.3 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució: 

Exposició de motius

L’any 2008 es va commemorar el 60è aniversari de la 
Declaració Universal del Drets Humans, declaració que 
va ser proclamada per l’Assemblea de les Nacions Uni-
des el 10 de desembre de 1948. Aquesta declaració uni-
versal va ser fruit del consens de la majoria dels estats 
membres de Nacions Unides en aquell moment. Aquest 
consens fou alhora un triomf i una debilitat. Un triomf, 
en acordar-se els drets que havien de ser garantits a tot 
ésser humà; una debilitat perquè al buscar aquest con-
sens general la declaració no va ser dotada de cap força 
vinculant ni coercitiva a nivell internacional.

Així doncs, encara avui, seixanta anys després, milions 
de persones del planeta encara no gaudeixen dels drets 
més elementals tot i que s’han fet avenços notables: els 
principis que estableix es veuen reflectits en les Consti-
tucions i lleis de més de 90 països. Mecanismes inter-
nacionals, regionals i nacionals específics, incloent a 
l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per 
als Drets Humans i el Consell de Drets Humans, amb 
els seus experts independents, han estat establerts per a 
monitorar, promoure, protegir i continuar desenvolupant 
els drets humans.

Tot i així, en països com Colòmbia, la situació dels drets 
ha empitjorat després de més de 40 anys d’un conflicte 
armat intern que enfronta a les forces de seguretat i als 
paramilitars contra els grups guerrillers, en un cicle in-
terminable de violència exercida pels tres actors armats, 
que ha produït un nombre ingent de víctimes, civils ma-
joritàriament a través d’execucions extrajudicials, tor-
tura, desaparicions d’opositors, violacions contra nens, 
dones i indígenes. Cal destacar però que, des de la soci-
etat civil, han sorgit entitats observadores i defensores 
dels drets humans a Colòmbia com són la Taula per la 
pau i els drets humans a Colòmbia i OIDHACO (Oficina 
Internacional de Drets Humans - Acció Colòmbia).

Exposició de motius

El sector del suro té una gran tradició empresarial a 
Catalunya, però en aquests moments, com molts altres 
sectors travessa per dificultats. A aquestes dificultats cal 
afegir que un dels països productors que competeix pel 
mercat, Portugal ha vist com les seves autoritats apro-
vaven un Pla de rescat per evitar la desaparició de gran 
part de la indústria del suro portuguesa que al igual que 
l’espanyola està passant per un moment difícil.

El pla promogut pel Govern portuguès representa un 
volum d’ajuts de 180 milions d’euros en línies de crèdit, 
capital risc, assegurances a l’exportació i campanyes de 
màrqueting i promoció en diferents mercats.

La indústria espanyola que es concentra a Andalusia, 
Extremadura i Catalunya veu com el suport que rep la 
indústria portuguesa els col·loca en una situació de de-
savantatge competitiu que posa en risc de desaparèixer 
el sector surer català i amb ell tots els llocs de treball 
vinculats directa o indirectament.

El sector surer té també un paper molt important en la 
conservació i manteniment dels boscos a través del seu 
sistema d’explotació i contribueix a frenar l’abandona-
ment dels mateixos, amb un major risc de destrucció 
del medi i de pèrdua de teixit empresarial en el medi 
rural.

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

Proposta de resolució 

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

1. Obrir una línia d’ajuts, finançament i suport a l’ex-
portació a les empreses i explotacions del sector del 
suro català per tal d’ajudar-les a superar la situació de 
crisi actual.

2. Reclamar al Govern de l’Estat l’elaboració d’un pla 
de rescat del sector del suro que inclogui línies d’ajuts, 
finançament, suport a l’exportació i prospecció de nous 
mercats.

Palau del Parlament de Catalunya, 30 d’abril de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Enric Millo i Rocher
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Proposta	de	resolució	sobre	l’accelera-
ció	de	la	construcció	de	l’Hospital	de	
Rubí	-	Sant	Cugat	-	Castellbisbal
Tram. 250-02081/08

Presentació
Grup Mixt

Reg. 55907 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.05.2009

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del 
Grupo Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución para que 
sea substanciada en la Comisión de Salud

Exposición de motivos

El Gobierno de la Generalitat presentó en julio de 2005 
el Plan Sanitario del Vallès Occidental. En él se re-
conocía que el importante y rápido crecimiento de la 
población y de la inmigración en esta comarca ha crea-
do notorios desequilibrios en accesibilidad respecto al 
resto de Cataluña que deben ser corregidos. Las bajas 
ratios de estructura y la necesidad de su actualización y 
ampliación, las listas de espera para especialistas, el co-
lapso de los servicios de urgencias son sólo algunos de 
los serios problemas perceptibles para los ciudadanos, 
por lo que el Departamento de Salud proponía en este 
Plan una serie de importantes proyectos de infraestruc-
turas para los que establecía una inversión de más de 
242 millones de euros repartidos en tres distintas fases 
de ejecución correspondientes a diferentes proyectos: 
el Plan de choque 2005-2006, el Periodo 2006-2009 y 
el Mapa Horizonte 2015.

La fase del plan denominada Periodo 2006-2009 con-
templaba la construcción de dos nuevas estructuras 
hospitalarias, una, en Cerdanyola-Ripollet-Montcada i 
Reixac y otra, en Rubí-Sant Cugat del Vallès, hospitales 
que deberían entrar en funcionamiento en el 2010. Así, 
el futuro Hospital de Rubí-Sant Cugat sería, de acuerdo 
con declaraciones de la Consellera de Salud en marzo 
de 2006, una realidad en el 2010. Esta previsión es de 
imposible cumplimiento a la vista del estado en que se 
encuentra el proyecto del citado hospital.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
rio Mixto, presentan la siguiente,

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a acelerar la construcción del Hospital de Rubí-

Per la Taula per la pau i els drets humans a Colòmbia 
l’objectiu principal és la promoció i protecció dels drets 
humans a Colòmbia i el suport a un procés de pau ne-
gociat, tot tenint com a marc de referència les recoma-
nacions de les Nacions Unides i d’altres organismes 
internacionals. A més, la Taula entén que una veritable 
pau i una reconciliació nacional a Colòmbia només es 
poden aconseguir a través d’una solució negociada que 
es fonamenti en l’esclariment de la veritat, de la justícia 
i el reconeixement del dret a la reparació de les víctimes 
de les violacions dels drets humans i el dret internacional 
humanitari. Una altra de les premisses bàsiques sobre les 
que es basa el treball de la Taula és considerar l’Estat 
colombià com a principal instància responsable de vet-
llar pel respecte dels drets humans dins del seu territori. 
Alhora, reconeix la societat civil colombiana com a pro-
tagonista de la transformació social, política i econòmica 
que urgeix al país; així com considera que la comunitat 
internacional ha d’assumir la seva coresponsabilitat en 
els aspectes d’internacionalització del conflicte.

Per altra banda, a partir de la celebració de la Confe-
rència Europea sobre els Drets Humans a Colòmbia 
el febrer de 1995 al Parlament Europeu, a sol·licitud 
de diverses ong’s colombianes i europees, es va posar 
en funcionament l’Oficina Internacional de Drets Hu-
mans - Acció Colòmbia (OIDHACO), organisme que 
actua com a lobby dels drets humans davant la Unió 
Europea i les Nacions Unides.

A tots aquests moviments s’hi ha de sumar les diverses 
resolucions d’organismes internacionals com l’Alt Co-
missionat sobre la situació dels Drets Humans en Co-
lòmbia de les Nacions Unides; informes de la Comissió 
Interamericana de drets humans de l’Organització dels 
Estats Americans i diferents resolucions del Parlament 
Europeu entre d’altres.

És per tot això que, els grups parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 

1. Insistir en una solució política negociada del conflicte 
armat intern a Colòmbia, basada en el diàleg entre les 
parts. La solució militar no representa una opció de 
futur, perquè només serveix per augmentar els nivells 
violència i les continues violacions dels drets humans.

2. Portar a terme les gestions necessàries prop del Go-
vern de l’Estat perquè demani al Govern colombià, a 
través dels mecanismes corresponents, que respecti 
la legitimitat del treball dels i de les defensores dels 
drets humans i dels i les líders socials (sindicalistes, 
pagesos, indígenes, afrocolombians, dones, estudiants, 
entre d’altres.)

3. A sol·licitar al Govern espanyol que demani a l’Estat 
colombià que compleixi les normes internacionals en 
matèria de drets humans.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP PSC-Cpc; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA 
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en com a víctimes mes habituals tant els camions de 
transport de mercaderies com els turistes que visitaven 
Catalunya amb els seu vehicle particular.

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

Proposta de resolució

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

1. Incrementar la vigilància a la xarxa viària, estacions 
de servei i àrees de descans habituals de les flotes de 
camions per tal de millorar la seguretat del transport de 
mercaderies per carretera.

2. Incrementar la vigilància sobre les principals àrees 
logístiques i magatzems de mercaderies que estan veient 
incrementats els robatoris.

3. Adoptar mesures especials de vigilància a la xarxa 
viària, estacions de servei i àrees de descans en relació a 
l’actuació de bandes organitzades que cometen robatoris 
sobre els turistes que ens visiten durant la temporada 
d’estiu.

Palau del Parlament de Catalunya, 8 de maig de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	l’emplaça-
ment	i	les	característiques	tècniques	
del	projecte	de	central	tèrmica	de	Me-
quinensa	(Baix	Cinca)
Tram. 250-02083/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 55925 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.05.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Santi 
Rodríguez i Serra, Jordi Montanya i Mías, diputats, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra presenta la següent Proposta 
de resolució per tal que sigui substanciada a la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge: 

Exposició de motius

El Govern de la comunitat autònoma d’Aragó ha auto-
ritzat la construcció d’una central tèrmica a Mequinensa 
(Baix Cinca) que funcionarà carbó d’escombrera i de 
mina. La proporció de carbó d’escombrera, que és un 
residu del carbó de menor qualitat i més contaminant, 
arribarà al 70% del combustible.

Sant Cugat al objeto de que entre en funcionamiento 
antes de finalizar el año 2011.

Palau del Parlament, 8 de mayo de 2009

Albert Rivera Díaz  José Domingo Domingo
Portavoz GP Mixto (C’s) Portavoz adjunto GP Mixto (C’s)

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	especials	de	vigilància	per	
a	millorar	la	seguretat	del	transport	de	
mercaderies	i	dels	turismes
Tram. 250-02082/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55924 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.05.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu Adjunt, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra 
presenten la següent Proposta de resolució, per tal que 
sigui substanciada a la Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Exposició de motius

El transport per carretera és la principal via a través de 
la qual surten les mercaderies de les nostres fàbriques 
i centres de distribució de mercaderies cap a l’estran-
ger.

Però la inseguretat en el transport de mercaderies es ve 
incrementant en els darrers temps per la proliferació de 
robatoris i atracaments als vehicles quan estan aturats 
o en centres logístics. La Transported Asset Protection 
Associaction (TAPA) ha denunciat com la crisi econò-
mica està provocant un increment en els atacs i furts a 
les cadenes de transport.

L’associació ha denunciat que Espanya és el segon país 
de la zona EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica) amb 
un major índex de robatoris en el transport, després del 
Regne Unit.

En les darrers mesos, amb probabilitat com a fruit de 
la crisi econòmica segons el sector, s’han incrementat 
els robatoris en les instal·lacions logístiques i centres 
de magatzematge, tot i que en els darrers anys aquesta 
tendència havia anat disminuint.

El que si que s’ha pogut reduir són els casos de segrestos 
de vehicles, gràcies a que el sector ha fet una gran in-
versió en entrenar els conductors per ajudar-los a evitar 
atacs violents.

Catalunya ha estat en el passat, una zona molt afectada 
per bandes que actuaven a la xarxa viària i que teni-
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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	la	Llei	orgànica	
del	poder	judicial	en	matèria	de	mar-
ques	comunitàries
Tram. 270-00010/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 19.05.2009 al 02.06.2009).

Finiment del termini: 03.06.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 12.05.2009.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	mesu-
res	urgents	necessàries	per	a	evitar	la	
regressió	del	delta	de	l’Ebre
Tram. 300-00210/08

Presentació
Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 56171 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.05.2009

A la Mesa del Parlament

Juan Bertomeu i Bertomeu, Diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb el que disposa l’article 138 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al Go-
vern per tal que sigui substanciada en el ple que s’ha de 
celebrar els propers dies 20 i 21 de maig d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern respecte les mesu-
res urgents que cal impulsar per tal d’evitar la regressió 
del Delta de l’Ebre?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2009

Juan Bertomeu i Bertomeu

La central tindrà una capacitat de 37MW de potencia. 
El projecte va sortir a informació pública el passat 14 
d’abril de 2009 en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) 
i en el Butlletí Oficial d’Aragó, amb un termini de 20 
dies per presentar al·legacions que fineix el 13 de maig 
de 2009.

Les centrals de carbó són altament contaminants i poc 
eficients. El Pla de l’Energia de Catalunya en preveu el 
seu tancament progressiu per aquest motiu. Però a pocs 
centenars de metres de territori català i al costat d’una 
Zona Especial de Protecció d’Aus (ZEPA) es construirà 
una central tèrmica que funcionarà principalment amb 
escombreres de lignit. El fet de servir escombreres de 
carbó és el que fa que l’impacte de la central sigui més 
negatiu.

La central afectarà a moltes comarques catalanes espe-
cialment a les que estan més properes a la central com 
són el Segrià, Pla d’Urgell, Garrigues, Ribera d’Ebre i 
Terra Alta, entre d’altres. Es per aquest fet que la Gene-
ralitat de Catalunya no pot mantenir-se passiva davant 
la construcció de la central.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions oportunes davant el Govern 
de la comunitat autònoma de l’Aragó per tal que recon-
sideri l’autorització per a la ubicació i característiques 
tècniques del projecte de central tèrmica de Mequinensa 
(Baix Cinca), especialment pel que fa a la utilització 
com a combustible d’escombreres de carbó.

Palau del Parlament de Catalunya, 6 de maig de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez i Ser-
ra, Jordi Montanya i Mías
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’agricul-
tura	i	la	ramaderia
Tram. 300-00213/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56303 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.05.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern en matèria d’agri-
cultura i ramaderia?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2009

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

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’articula-
ció	i	l’impuls	de	l’Euroregió
Tram. 300-00214/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56304 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.05.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a l’arti-
culació i l’impuls de l’Euroregió mediterrània?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2009

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

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	regular	el	dret	a	la	
interrupció	del	tractament	del	suport	
vital
Tram. 300-00211/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 56301 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.05.2009

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

José Domingo Domingo y Antonio Robles Almeida, 
Portavoz adjunto y diputado del Grupo Parlamentario 
Mixto, de acuerdo con lo previsto por el artículo 138 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpe-
lación para que le sea contestada en el pleno.

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Tiene previsto el Gobierno impulsar medidas para 
regular el derecho a la interrupción del tratamiento del 
soporte vital?

Palau del Parlament, 15 de mayo de 2009

José Domingo Domingo Antonio Robles Almeida
Portavoz adjunto Diputado

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’impacte	
pressupostari	en	les	finances	de	la	Ge-
neralitat	de	les	mesures	formulades	pel	
Govern	de	l’Estat
Tram. 300-00212/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56302 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.05.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a l’im-
pacte pressupostari en les finances de la Generalitat de 
Catalunya de les mesures formulades pel Govern de 
l’Estat?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	
40/VIII,	sobre	la	crisi	econòmica
Tram. 390-00040/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 55895 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 12.05.2009

A la Mesa de la Comissio de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme

Control de compliment de moció

Núm. Moció: 390-00040/08

Sobre: Control compliment de la Moció 24/VIII Con-
trol del compliment de la Moció 40/VIII, sobre la crisi 
econòmica

Comissió competent: Treball, Indústria, Comerç i Tu-
risme

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 24/VIII, sobre Control del compliment 
de la Moció 40/VIII, sobre la crisi econòmica,

Informo: 

El Govern de la Generalitat continua treballant amb 
totes les eines de què disposa per fer front a la crisi i als 
canvis de model productiu de l’activitat empresarial.

Des del Departament de Treball, i com a acció de Go-
vern, s’està reforçant les mesures de suport a les em-
preses i a les persones treballadores. En aquest sentit, 
es continua avançant amb la col·laboració dels agents 
socials en el protocol de prevenció de tancaments d’em-
preses a fi de garantir-ne la seva continuïtat i afectar el 
menor nombre possible de persones treballadores.

Com a Autoritat Laboral, el Departament de Treball 
està desplegant tota la seva capacitat de mediació, però 
també vetllant per l’acompliment rigorós de la legalitat. 
Catalunya compta amb un sistema de relacions laborals 
madur que facilita l’assoliment d’acords per la via del 
diàleg entre les parts, fins i tot en situacions concursals 
(en cooperació amb els Jutjats Mercantils, que són els 
que tenen la competència). Les mediacions amb consens 
estan augmentant, com ho demostra el fet que només en 
aquest primer trimestre de 2009 s’han acordat un 93,8% 
del total d’expedients de regulació d’ocupació (ERO).

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Calendari	de	sessions	plenàries	per	al	
setè	període	de	sessions	(setembre-de-
sembre	2009)
Tram. 244-00014/08

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 
de maig de 2009, d’acord amb el que estableix l’article 
72.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus, 
ha aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries 
per al setè període de sessions (setembre - desembre 
del 2009): 

Setembre: 29 - 30 (Debat de política general)

Octubre: 1 (Debat de política general); 14 - 15; 28 - 29 

Novembre:  11 - 12; 25 - 26 

Desembre: 15 - 16 - 17 - 18

Aquest calendari resta condicionat a les modificacions 
que l’actuació del Parlament demani.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2009

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual
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personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal 
de les entitats locals de Catalunya, i permet assumir 
al Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques competències molt més àmplies per a aquest 
col·lectiu.

Arran d’aquestes competències, la Direcció General 
d’Administració Local, ha iniciat el procés per seleccio-
nar 111 persones que, un cop formades professionalment 
per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, pas-
saran a cobrir les mancances dels ajuntaments del país 
en aquest terreny. D’aquesta convocatòria, publicada en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
el 3 d’abril, sortirà la primera fornada de secretaris i 
secretàries d’ajuntament seleccionats i formats de ma-
triu catalana.

Les funcions del personal funcionari d’habilitació es-
tatal (secretaris, interventors i tresorers dels ens locals) 
són d’una importància cabdal per al control intern de la 
legalitat dins els municipis. I això és especialment noto-
ri en els municipis més petits, on les funcions recauen 
en una sola figura, la de secretaria-intervenció.

Fons de Cooperació Local de Catalunya

El Fons de cooperació local és el fons econòmic incon-
dicionat pels municipis i entitats locals més important 
que prové del Govern i que, de manera generalitzada, 
reben tots els municipis, comarques i ens locals, per 
tal de fer front a despeses i inversions fruit del propi 
funcionament o per a activitats diverses en el marc de 
les seves competències.

Malgrat les dificultats econòmiques actuals, el depar-
tament de Governació i Administracions Públiques, ha 
destinat aquest any 2009 151.818.150,56 euros, pel Fons 
de cooperació Local de Catalunya.

Aquest fons té una atenció especial pels petits i mitjans 
municipis.

Compensacions econòmiques dels càrrecs electes dels 
municipis més petits per l’any 2009

El Govern va aprovar les compensacions econòmiques 
que aquest any rebran els càrrecs electes del munici-
pis de menys de 2.000 habitants. Les dotacions eco-
nòmiques, dividides en tres trams segons el nombre 
d’habitants, són de 861 euros mensuals per electe per 
a municipis de fins a 100 habitants; de 1.033 euros per 
a municipis entre 101 i 500 habitants; i de 1.458 eu-
ros per a municipis de fins a 2.000 habitants. Aquestes 
quantitats suposen un increment d’un 2% respecte les 
de l’any passat. La iniciativa pretén fomentar l’accés 
a l’activitat política i dignificar l’activitat dels càrrecs 
electes locals dels municipis més petits de Catalunya. 
412 municipis de menys de 2.000 habitants van rebre 
a finals de desembre les compensacions corresponents 
a la primera convocatòria. En aquesta segona convo-
catòria, 432 ajuntaments han sol·licitat al Departament 
de Governació i Administracions Públiques aquestes 
compensacions econòmiques per a l’any 2009.

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, PUOSC 2009

El Govern va aprovat el Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya (PUOSC) corresponent a l’any 2009 amb 

A més a més, es continua enfatitzant l’exigència de 
plans socials i plans de viabilitat a les empreses que 
presenten ERO’s a fi d’ajudar les empreses i les persones 
afectades en la resolució dels conflictes.

Com és habitual i norma d’aquest Departament, els 
expedients de regulació d’ocupació s’estan tramitant i 
resolent des del rigor, l’anàlisi objectiu de les causes 
i la responsabilitat, sempre atenint-se al procediment 
i els terminis establerts a l’article 51 de l’Estatut dels 
Treballadors (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores), i amb la màxima 
diligència possible.

Barcelona, 8 de maig de 2009

Maria del Mar Serna Calvo
Consellera de Treball

Control	del	compliment	de	la	Moció	
41/VIII,	sobre	el	suport	als	municipis	
petits
Tram. 390-00041/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 55770 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 12.05.2009

A la Mesa del Parlament 

Control de compliment de moció

Núm. Moció: 390-00041/08

Sobre: Control compliment de la Moció 41/VIII, sobre 
el suport als municipis petits

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 41/VIII, sobre el suport als pe-
tits municipis.

Donar suport als municipis petits per a contribuir a 
l’equilibri territorial i poder atendre llurs necessitats 
específiques és un capteniment constant en l’acció de 
Govern i, concretament, del departament de Governació 
i Administracions Públiques.

Convocatòria «Viure al Poble»

El departament de Governació ha creat una nova lí-
nia d’ajuts per als municipis petits. Els ens locals que 
s’hi poden acollir han de tenir fins a 2.000 habitants, i 
podran afrontar plans de desenvolupament o estratègia 
amb actuacions que suposin inversions de 600.000 a 
1.300.000 euros.

Selecció Funcionaris d’Habilitació Estatal, (Secretaris 
i interventors)

El Decret 195/2008, publicat en el DOGC el mes d’oc-
tubre, permet regular aspectes del règim jurídic del 
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4.50.02.

Control	del	compliment	de	la	Moció	43/
VIII,	sobre	els	acomiadaments	col·lectius	
en	expedients	de	regulació	d’ocupació
Tram. 390-00043/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 55746 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.05.2009

A la Mesa del Parlament

Mar Serna Calvo, consellera de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la Moció 43/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre els acomiadaments col·lectius en ex-
pedients de regulació d’ocupació (tram. 302-00138/08), 
aprovada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 47, 
tinguda el 18 de desembre de 2008 i publicada en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 378, 
de 22 de desembre de 2008.

Barcelona, 6 de maig de 2009

Mar Serna Calvo

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Treball (reg. 
55746).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 30 de 
juny de 2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 12.05.2009.

una aportació de 164,11 milions d’euros, la xifra més 
alta aprovada mai en una anualitat d’aquest Pla, que té 
una planificació quinquennal. Respecte de l’any passat, 
suposa un increment del 16% dels recursos. En total 
s’han planificat 1.061 actuacions, un 11,1% més que 
l’any passat, la majoria de les quals es concreten en 
urbanització, pavimentació, conservació de via públi-
ca, abastament d’aigua i en equipaments municipals, 
culturals, esportius o docents. Globalment, les obres 
subvencionades suposaran una inversió en obra pública 
de 441,47 milions d’euros.

Els municipis de menys de 2.000 habitants reben el 50% 
dels recursos del PUOSC.

Sobre el finançament dels governs locals en el si del 
Govern s’ha constituït una comissió de treball i estudi 
per a l’elaboració de la llei de finances locals de Catalu-
nya. Aquesta comissió està a punt de tancar els treballs 
que faran referència al marc legal, als tributs locals, a 
les subvencions d’anivellament, als pressupostos i a la 
comptabilitat, a la tutela financera de les corporacions 
locals, al cadastre; en definitiva, a tots els àmbits i con-
tinguts en matèria de finances locals. Aquest anàlisi, 
útil per a la redacció de la futura llei de finances lo-
cals catalana, també ho és per l’Estat en el supòsit que 
revisi la llei d’hisendes locals. En conseqüència, són 
treballs que el Govern té presents tant en l’elaboració 
de normativa pròpia com en les tasques que es puguin 
emprendre conjuntament amb l’Estat per a la millora 
de les hisendes locals.

Cal precisar que tant en el desenvolupament dels con-
tinguts d’aquests estudis i treballs com en les trobades 
bilaterals o multilaterals que es tenen amb l’administra-
ció general de l’Estat, es vetlla pel compliment de les 
recomanacions que s’estableixen en la moció 41/VIII 
del Parlament de Catalunya sobre el suport als petits 
municipis.

Barcelona, 6 de maig de 2009

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques
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4.53.03.

Sol·licitud	de	compareixença	del	porta-
veu	o	la	portaveu	de	la	Coordinadora	
d’Organitzacions	del	Transport	davant	
la	Comissió	de	Política	Territorial	perquè	
exposi	la	posició	d’aquesta	entitat	amb	
relació	a	la	situació	del	sector	del	trans-
port	de	mercaderies	per	carretera
Tram. 356-00453/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 41, 
tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-C 566).

Sol·licitud	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Confederació	Empresarial	del	
Transport	per	Carretera	de	Catalunya	da-
vant	la	Comissió	de	Política	Territorial	
perquè	exposi	la	posició	d’aquesta	enti-
tat	amb	relació	a	la	situació	del	sector	del	
transport	de	mercaderies	per	carretera
Tram. 356-00454/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 41, 
tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-C 566).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jaume	
Roure	i	Calls,	president	de	la	Federació	
Catalana	de	Venedors	de	Vehicles	a	Mo-
tor,	i	de	Miquel	Donnay	Richarte,	presi-
dent	del	Gremi	de	Venedors	de	Vehicles	
de	Motor,	perquè	exposin	la	situació	del	
sector	i	els	problemes	i	les	propostes	per	
a	la	venda	d’automòbils	i	motocicletes
Tram. 356-00467/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 55355).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.05.2009.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	les	polítiques	del	De-
partament	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	davant	la	revisió	del	pacte	de	
govern	d’entesa
Tram. 354-00259/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 41, tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-
C 566).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Confederació	Catala-
na	del	Transport	davant	la	Comissió	de	
Política	Territorial	perquè	informi	sobre	
la	situació	del	sector	del	transport	per	
carretera
Tram. 356-00442/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 41, 
tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-C 566).
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4.53.10.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Treball,	Indústria,	Comerç	i	Turisme	amb	
la	consellera	de	Treball	sobre	les	actua-
cions	del	Departament	de	Treball	davant	
l’impacte	de	la	situació	econòmica
Tram. 355-00105/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 31 de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 
13.05.2009 (DSPC-C 568).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	Manuel	Bustos	Gar-
rido,	president	de	la	Federació	de	Muni-
cipis	de	Catalunya,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	prevenció	i	seguretat	en	
matèria	d’incendis	en	establiments,	ac-
tivitats,	infraestructures	i	edificis
Tram. 353-00471/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 38 del Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 14.05.2009 
(DSPC-C 570).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Anna	
Terrón	i	Cusí,	secretària	per	a	la	Unió	
Europea,	davant	la	Comissió	d’Acció	
Exterior	i	de	la	Unió	Europea	perquè	in-
formi	sobre	el	desplegament	del	principi	
de	subsidiarietat
Tram. 356-00470/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Francesc Xavier Boya i Alós, del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Marta Cid i 
Pañella, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Francesc Pané Sans, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 55830).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior i de la Unió Europea, sessió del 07.05.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Creu	Roja	de	Catalunya	da-
vant	la	Comissió	de	Benestar	i	Immigra-
ció	perquè	exposin	les	campanyes	que	
duu	a	terme	aquesta	entitat
Tram. 356-00471/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Consol Prados 
Martínez, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt 
(reg. 55976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 13.05.2009.
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4.53.15.

Compareixença	de	representants	de	
la	Federació	Catalana	de	Promotors	i	
Constructors	d’Edificis	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	seguretat	
en	matèria	d’incendis	en	establiments,	
activitats,	infraestructures	i	edificis
Tram. 353-00482/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 38 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 14.05.2009 
(DSPC-C 570).

Compareixença	de	representants	del	
Gremi	de	Constructors	d’Obres	de	Bar-
celona	i	Comarques	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	prevenció	i	seguretat	en	
matèria	d’incendis	en	establiments,	ac-
tivitats,	infraestructures	i	edificis
Tram. 353-00483/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 38 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 14.05.2009 
(DSPC-C 570).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	de	Cooperatives	d’Habitatges	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	prevenció	i	seguretat	en	matèria	
d’incendis	en	establiments,	activitats,	
infraestructures	i	edificis
Tram. 353-00484/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 38 del Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 14.05.2009 
(DSPC-C 570).

Compareixença	de	representants	d’Unió	
de	Pagesos	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	prevenció	i	seguretat	en	matèria	
d’incendis	en	establiments,	activitats,	
infraestructures	i	edificis
Tram. 353-00479/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 38 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 14.05.2009 
(DSPC-C 570).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Agrària	de	Joves	Agricul-
tors	de	Barcelona	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	prevenció	i	seguretat	en	
matèria	d’incendis	en	establiments,	ac-
tivitats,	infraestructures	i	edificis
Tram. 353-00480/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 38 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 14.05.2009 
(DSPC-C 570).

Compareixença	de	representants	de	la	
Confederació	Catalana	d’Agroturisme	i	
Turisme	Rural	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	prevenció	i	seguretat	en	matèria	
d’incendis	en	establiments,	activitats,	
infraestructures	i	edificis
Tram. 353-00481/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 38 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 14.05.2009 
(DSPC-C 570).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	del	
Fòrum	de	Síndics,	Síndiques,	Defensors	
i	Defensores	Locals	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	Síndic	de	
Greuges
Tram. 353-00489/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 49 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 13.05.2009 (DSPC-C 565).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Coordinadora	per	la	Prevenció	de	la	
Tortura	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	Síndic	de	Greuges
Tram. 353-00490/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 49 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 13.05.2009 (DSPC-C 565).

Compareixença	d’una	representació	del	
Consell	de	Col·legis	d’Advocats	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
Síndic	de	Greuges
Tram. 353-00491/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 49 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 13.05.2009 (DSPC-C 565).

Compareixença	de	Jaume	Saura	i	Esta-
pà,	president	de	l’Institut	de	Drets	Hu-
mans	de	Catalunya,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	Síndic	de	Greuges
Tram. 353-00492/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 49 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 13.05.2009 (DSPC-C 565).

Compareixença	de	Joan	Dídac	Gallar-
do,	president	de	DYA	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
seguretat	en	matèria	d’incendis	en	es-
tabliments,	activitats,	infraestructures	
i	edificis
Tram. 353-00485/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 38 del Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 14.05.2009 
(DSPC-C 570).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	Síndic	
de	Greuges
Tram. 353-00487/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 49 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 13.05.2009 (DSPC-C 565).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Catalana	de	Municipis	i	Co-
marques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	Síndic	de	Greuges
Tram. 353-00488/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 49 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 13.05.2009 (DSPC-C 565).
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4.55.15.

Compareixença	del	president	de	la	Con-
federació	Empresarial	del	Transport	per	
Carretera	de	Catalunya	davant	la	Comis-
sió	de	Política	Territorial	perquè	exposi	
la	posició	d’aquesta	entitat	amb	relació	
a	la	situació	del	sector	del	transport	de	
mercaderies	per	carretera
Tram. 357-00308/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 41, 
tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-C 566).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Política	Cultural	amb	el	president	del	
Consell	de	l’Audiovisual	de	Catalunya	
per	a	presentar	l’Informe	de	l’audiovi-
sual	a	Catalunya	del	2007
Tram. 359-00010/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 32 de la Comis-
sió de Política Cultural, del 13.05.2009 (DSPC-C 567).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió	plenària	núm.	56

Convocada per al dia 20 de maig de 2009

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament i l’article 
31 de la Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic de 
Greuges, us convoco a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

20 de maig de 2009

10.00 h

Saló de Sessions

Compareixença	de	Pere	Vicens,	pre-
sident	de	la	Comissió	de	Cultura	de	la	
Cambra	de	Comerç	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	
Comerç	de	Barcelona
Tram. 357-00303/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comissió 
de Política Cultural, del 13.05.2009 (DSPC-C 567).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Confederació	Catalana	del	Transport	
davant	la	Comissió	de	Política	Territorial	
perquè	informi	sobre	la	situació	del	sec-
tor	del	transport	per	carretera
Tram. 357-00306/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 41, 
tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-C 566).

Compareixença	del	portaveu	o	la	por-
taveu	de	la	Coordinadora	d’Organitza-
cions	del	Transport	davant	la	Comissió	
de	Política	Territorial	perquè	exposi	la	
posició	d’aquesta	entitat	amb	relació	a	
la	situació	del	sector	del	transport	de	
mercaderies	per	carretera
Tram. 357-00307/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 41, 
tinguda el dia 13.05.2009 (DSPC-C 566).
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7. Interpel·lació al Govern sobre l’adopció de mesures 
per a regular el dret a la interrupció del tractament del 
suport vital. Tram. 300-00211/08. Grup Mixt. Subs-
tanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’impacte pressupostari 
en les finances de la Generalitat de les mesures formu-
lades pel Govern de l’Estat. Tram. 300-00212/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre l’agricultura i la ra-
maderia. Tram. 300-00213/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’articulació i l’impuls 
de l’Euroregió. Tram. 300-00214/08. Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió. Substanciació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política econòmica i laboral per a crear ocupació. 
Tram. 302-00170/08. Josep Enric Millo i Rocher, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’increment de la desocupació en el context de crisi 
econòmica. Tram. 302-00171/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les infraestructures estratègiques. Tram. 302-00172/08. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i vo-
tació.

14. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 20 de maig, a les 16.00 h.)

Palau del Parlament, 15 de maig de 2009

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Ordre del dia

Informe del Síndic de Greuges al Parlament correspo-
nent al 2008. Tram. 360-00011/08. Síndic de Greuges. 
Presentació de l’informe (Informe: BOPC 413).

Palau del Parlament, 15 de maig de 2009

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Sessió	plenària	núm.	57

Convocada per al dia 20 de maig de 2009

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

20 de maig de 2009

En acabar la sessió plenària núm. 56

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Procediment per a elegir el director o directora de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 284-00023/08. 
Grups parlamentaris. Designació.

2. Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de 
diputats. Tram. 234-00040/08. Comissió de l’Estatut 
dels Diputats. Tram. 234-00041/08. Comissió de l’Es-
tatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la 
comissió (Dictamen: BOPC 464, 73).

3. Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, 
de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econò-
mic. Tram. 202-00041/08. Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Debat de totalitat i votació de l’esmena 
a la totalitat. (Text presentat: BOPC 288, 28.)

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 5/1994, 
del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció 
i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. 
Tram. 202-00060/08. Grup Mixt. Debat de totalitat 
i votació de l’esmena a la totalitat. (Text presentat: 
BOPC 407, 26.)

5. Proposició de llei d’addició dels articles 8 bis, 8 ter 
i 9 bis a la Llei 18/2003, de 4 del juliol, de suport a 
les famílies. Tram. 202-00061/08. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat de totalitat 
i votació de l’esmena a la totalitat. (Text presentat: 
BOPC 428, 26.)

6. Interpel·lació al Govern sobre les mesures urgents 
necessàries per a evitar la regressió del delta de l’Ebre. 
Tram. 300-00210/08. Juan Bertomeu i Bertomeu, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.
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4.70.05. DOCUMENTACIó TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe	sobre	la	situació	en	data	del	31	
de	desembre	de	2008	dels	avals	d’ope-
racions	amb	venciment	posterior	a	l’1	
de	gener	de	2008
Tram. 334-00101/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Reg. 55905 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 12.05.2009

President de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost del Parlament de Catalunya

Per al seu retiment a la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost del Parlament de Catalunya, us trameto ad-
junta, la informació a 31 de desembre de 2008, a la qual 
es refereix l’article 61.3 de Decret Legislatiu 3/2002. de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 9 d’abril de 2009

Antoni Castells

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIó DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DES-
PATX

Encàrrec	del	despatx	de	la	consellera	
d’Acció	Social	i	Ciutadania	al	conseller	
d’Innovació,	Universitats	i	Empresa
Tram. 330-00116/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 56082 / Coneixement: 13.05.2009

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la consellera d’Acció Social 
i Ciutadania, del dia 12 al 16 de maig de 2009, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament el conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa.

Cordialment,

Barcelona, 7 de maig de 2009

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 72/2009, de 7 de maig, d’encàrrec 
de despatx de la consellera d’Acció Social i Ciutadania 
al conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, del dia 
12 al 16 de maig de 2009, és publicat al DOGC 5377, 
de 12 de maig de 2009.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Pròrroga	del	nomenament	d’una	funci-
onària	interina

Acord
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 12.05.2009

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 3 de 
juny de 2008, va acordar nomenar Montserrat Armen-
gol Díaz editora interina del Departament d’Edicions 
del Parlament de Catalunya, grup C, nivell 8, per un 
període d’un any a partir de la presa de possessió.

Atès que el dit nomenament finalitza el propvinent 9 
de juny, i a la vista de l’informe emès pel cap del De-
partament d’Edicions del Parlament, en què exposa la 
necessitat de prorrogar durant tres mesos el nomena-
ment de Montserrat Armengol i Díaz per tal de cobrir 
adequadament les necessitats del servei.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

Atès el que disposen els articles 33 i 34 dels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Prorrogar el nomenament de Montserrat Armengol Díaz 
com a editora interina del Departament d’Edicions del 
Parlament de Catalunya, grup C1, nivell 8, fins al 15 de 
setembre de 2009.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada per la Llei de 
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de 

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe	del	Consell	de	l’Audiovisual	de	
Catalunya	sobre	l’observança	del	plu-
ralisme	polític	en	la	televisió	i	la	ràdio	
corresponent	al	febrer	del	2009
Tram. 337-00055/08

Presentació
President, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 55774 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 12.05.2009

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
febrer de 2009 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 6 de maig de 2009

Ramon Font Bové

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general


