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

1.10.	 Resolucions

Resolució 472/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el suport al Consell Regulador de 
la Denominació d’Origen Penedès pel que fa a la 
promoció de la varietat xarel·lo
Tram. 250-01822/08
Adopció p. 11

Resolució 473/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el manteniment del marc d’interlocució 
que configuren la Taula Sectorial Agrària de la Llet i 
l’Observatori de la Llet per a analitzar l’impacte de la 
desaparició del sistema de les quotes lleteres previs-
ta per a l’any 2015, en el marc de la política agrària 
comuna, i proposar mesures que l’atenuïn
Tram. 250-01913/08
Adopció p. 11

Resolució 474/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el foment de les tècniques alternatives de 
lluita contra les plagues i les malalties vegetals
Tram. 250-01916/08
Adopció p. 12

Resolució 475/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la informació als cultivadors de tomàquets 
relativa a les línies d’assessorament i d’ajuts per a 
lluitar contra la plaga de la Tuta absoluta
Tram. 250-01917/08
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 protecció 
d’ocells silvestres a la zona de regadiu del canal 
Segarra-Garrigues
Tram. 250-01738/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’assumpció de 
les despeses d’electricitat de la Comunitat de Re-
gants de la Zona Oriental de la Terra Alta fins que el 
rec oriental de la comarca abasti nou mil hectàrees
Tram. 250-01748/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’estudi de so-
lucions a la mortaldat de d’ovelles en explotacions 

ramaderes i la creació d’una línia d’indemnitzacions 
per als propietaris
Tram. 250-01851/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
projecte d’illa càrnia a les Terres de Lleida
Tram. 250-01903/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una línia d’ajuts per als ramaders que han tingut 
pèrdues de bestiar oví i cabrum per causes que no 
es coneixen
Tram. 250-01911/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’habilitació de 
la figura del controlador lleter
Tram. 250-01914/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’articulació 
d’un mecanisme d’avals per a garantir els préstecs 
dels ajuts per a inversions en regs d’alta eficiència, 
millora dels processos de transformació i comercia-
lització de productes agraris i implantació de xarxes 
antipedra
Tram. 250-01915/08
Rebuig p. 13

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 d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 200-00048/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 14

Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya
Tram. 200-00055/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 14

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

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. 15

Proposició de llei de prestacions i ajuts a 
les famílies amb fills a càrrec
Tram. 202-00073/08
Presentació p. 15
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3.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop-
ció	de	resolucions

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal de l’Alt Camp per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01892/08
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01893/08
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal de la Garrotxa per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01897/08
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal de la Garrotxa per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01898/08
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Ripollès per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01899/08
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Ripollès per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01900/08
Esmenes presentades p. 19

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
Esmenes presentades p. 19

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
Esmenes presentades p. 20

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
Esmenes presentades p. 20

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
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Gironès per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01978/08
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Gironès per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01979/08
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Cerdanya per a atendre el paga-
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01980/08
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Cerdanya per a atendre el paga-
ment dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01981/08
Esmenes presentades p. 23

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
Esmenes presentades p. 23

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
Esmenes presentades p. 24

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
Esmenes presentades p. 24

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
Esmenes presentades p. 25

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
Esmenes presentades p. 25

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
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la pròrroga 
automàtica de les autoritzacions de transport de 
mercaderies per carretera
Tram. 250-02004/08
Esmenes presentades p. 26

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
Esmenes presentades p. 27
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Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Berguedà per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02007/08
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Berguedà per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02008/08
Esmenes presentades p. 28

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
Esmenes presentades p. 28

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

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Maresme per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02011/08
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Maresme per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-02012/08
Esmenes presentades p. 30

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
Esmenes presentades p. 30

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
Esmenes presentades p. 31

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
Esmenes presentades p. 31

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
Esmenes presentades p. 32

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
Esmenes presentades p. 32

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
Esmenes presentades p. 33

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
Esmenes presentades p. 33

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
Esmenes presentades p. 34

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
Esmenes presentades p. 34

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
Esmenes presentades p. 35

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
Esmenes presentades p. 35

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
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre l’enderroca-
ment del viaducte de Girona
Tram. 250-02030/08
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la via verda del Vallès
Tram. 250-02034/08
Esmenes presentades p. 37

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
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’horari d’atenció continuada en els centres d’aten-
ció primària de l’Alt Pe nedès
Tram. 250-02038/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la notificació 
bilingüe en català i en castellà de les sancions de 
trànsit
Tram. 250-02041/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un baixador de ferrocarril a Roda de Barà (Tar-
ragonès)
Tram. 250-02045/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un baixador de ferrocarril a Creixell (Tarragonès)
Tram. 250-02046/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
llits dels rius i de les rieres
Tram. 250-02051/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera C-16 corresponent a l’itinerari 
transeuropeu E-09
Tram. 250-02053/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
del Govern en la celebració del Dia Mundial del Te-
atre
Tram. 250-02054/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat d’educació especial i la implantació d’un 
programa d’ensenyament professional per a alum-
nes amb necessitats educatives especials a Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 250-02055/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
diverses mesures en la formació professional
Tram. 250-02056/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la restauració 
i la conservació del monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-02057/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la restauració i 
la conservació del poblat ibèric del Turó d’en Boscà, 
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-02058/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una borsa jove d’habitatge al Pla de l’Estany
Tram. 250-02060/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre els corbs ma-
rins de terra endins
Tram. 250-02064/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una guia turística del patrimoni de campanes de 
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les esglésies, les capelles i les ermites del Pallars 
Sobirà
Tram. 250-02065/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
llits de les rieres de Blanes (Selva)
Tram. 250-02066/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la compensa-
ció econòmica a les empreses de l’Anoia correspo-
nent als pagaments fets pel subministrament elèctric 
de la subestació de l’Anoia
Tram. 250-02071/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’impuls i la 
reorientació del Saló Internacional del Turisme de 
Catalunya
Tram. 250-02074/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la prohibició 
de circular amb tractor els dies festius
Tram. 250-02106/08
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels 
horaris de l’aeri que connecta Olesa de Montserrat 
i Esparreguera als horaris de l’estació d’Olesa de 
Montserrat de Ferrocarrils de la Generalitat perquè 
el temps d’espera no superi els cinc minuts
Tram. 250-02107/08
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’adopció com 
a himne de l’Organització de les Nacions Unides 
l’escrit per W. H. Auden i compost per Pau Casals 
el 1971
Tram. 250-02108/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre els actes de 
commemoració amb motiu del centenari de l’afuse-
llament de Francesc Ferrer i Guàrdia
Tram. 250-02109/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una àrea empresarial estratègica a Ripoll
Tram. 250-02110/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre l’adquisició i la 
promoció, per mitjà de l’Institut Català del Sòl, de les 
parcel·les del nou sector industrial de la Barricona, 
de Ripoll
Tram. 250-02111/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la protecció i la seguretat al medi rural dels municipis 
del Tarragonès
Tram. 250-02112/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la protecció i la seguretat al medi rural dels municipis 
de l’Alt Camp
Tram. 250-02113/08
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la protecció i la seguretat al medi rural dels municipis 
de la Conca de Barberà
Tram. 250-02114/08
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la protecció i la seguretat al medi rural dels municipis 
del Baix Penedès
Tram. 250-02115/08
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la construc-
ció del nou CEIP Serralavella, d’Ullastrell (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-02116/08
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre els canvis en 
els sistemes de finançament extrapressupostari de 
les infraestructures
Tram. 250-02117/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la dotació 
suficient d’efectius a les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra de la regió policial de Ponent
Tram. 250-02118/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’atenció te-
lefònica en català en la campanya de la declaració 
de la renda
Tram. 250-02119/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la 
publicitat d’una pàgina web de l’Oficina de Garanties 
Lingüístiques
Tram. 250-02120/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’inici immediat 
de la remodelació integral del casal per a gent gran 
de l’avinguda del Masnou, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 250-02121/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de telefonia mòbil de l’operadora Movistar a tots els 
nuclis del terme municipal d’Alins (Pallars Sobirà)
Tram. 250-02122/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’augment de 
l’aportació econòmica a l’IES Comte Guifré, de Per-
pinyà (Rosselló)
Tram. 250-02123/08
Presentació p. 55
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Proposta de resolució sobre la restricció del 
pas de camions pel túnel de Bracons
Tram. 250-02124/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la incentivació 
i la remuneració de l’activitat ramadera extensiva i 
de pasturatge als boscos
Tram. 250-02125/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’etiquetatge 
de la carn de xai
Tram. 250-02126/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre el Pla especial 
de protecció del medi natural i del paisatge dels 
Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-02127/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la intensifica-
ció de la vigilància policíaca a les zones agrícoles 
de l’alt Maresme
Tram. 250-02128/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de l’oferta del batxillerat nocturn a l’IES Jaume 
Callís, de Vic (Osona)
Tram. 250-02129/08
Presentació p. 58

3.30.	 Altres	tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 5/2009, referent a l’Ajuntament de Roses, 
corresponent al 2005
Tram. 258-00025/08
Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes p. 59
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 59

4.	 INFORMACIÓ

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
315/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
11/2008, referent a la comptabilitat i les subvencions 
electorals de les eleccions a cambres agràries del 
25 de gener de 2007
Tram. 290-00271/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 60

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el 
conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
sobre les polítiques del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural davant la revisió del pacte 
de govern d’entesa
Tram. 354-00250/08
Rebuig de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre 

el brot de grip porcina en humans i l’existència de 
persones afectades
Tram. 354-00263/08
Decaïment p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
les mesures adoptades pel Govern amb relació a la 
prevenció de la grip porcina
Tram. 354-00264/08
Retirada de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques sobre les condicions 
i el calendari previstos per al procés de transferència 
del servei de rodalia de Renfe
Tram. 354-00265/08
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Cultural amb el conseller de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació sobre el Pla d’Equipa-
ments Culturals de Catalunya (PECCat 2009-2019) 
i el seu finançament
Tram. 354-00268/08
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre l’aturada 
de la tuneladora número 2 de la línia 9 del metro
Tram. 354-00269/08
Sol·licitud i tramitació p. 61

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

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
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Institut Ramon Llull davant la Comissió de Política 
Cultural perquè expliqui la participació de Catalunya 
a la Biennal de Venècia
Tram. 356-00468/08
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença de la directora 
de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Po-
lítica Cultural perquè expliqui el projecte de convertir 
el canal 33 en un canal de televisió cultural
Tram. 356-00469/08
Sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença de Joel Joan, 
president del Col·legi de Directors de Cinema de 
Catalunya, davant la Comissió de Política Cultural 
perquè exposi els objectius de la nova junta directiva 
d’aquesta entitat amb relació al futur del cinema
Tram. 356-00473/08
Sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Abbad, directora del centre de TVE a Catalunya, da-
vant la Comissió de Política Cultural perquè informi 
sobre la commemoració del cinquantè aniversari de 
TVE a Catalunya i sobre el projecte d’emplaçar a 
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) la gestió i 
la producció del futur canal cultural de TVE
Tram. 356-00476/08
Sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença de Josep Ra-
mos Montes, director de planificació de salut mental 
de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, davant 
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la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats perquè hi faci aportacions
Tram. 356-00478/08
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana Pro Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual davant la Comissió d’Estudi 
de la Situació de les Persones amb Discapacitats 
perquè expliquin les línies d’actuació de l’entitat
Tram. 356-00479/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de Teresa 
Marfull, gerent de la Federació Catalana d’Associaci-
ons de Malalts Mentals, davant la Comissió d’Estudi 
de la Situació de les Persones amb Discapacitats 
perquè hi faci aportacions
Tram. 356-00480/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de Josep Ba-
dia, excap del Servei de Programació d’Atenció a les 
Persones de l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials, davant la Comissió d’Estudi de la Situació 
de les Persones amb Discapacitats perquè hi faci 
aportacions
Tram. 356-00481/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de José Ma-
ría Ibáñez, president de la Federació Espanyola 
d’Associacions de Centres Especials d’Ocupació 
(Feacem), davant la Comissió d’Estudi de la Situació 
de les Persones amb Discapacitats perquè hi faci 
aportacions
Tram. 356-00482/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la federació Ecom davant la Comissió 
d’Estudi de la Situació de les Persones amb Dis-
capacitats perquè expliquin les línies d’actuació de 
l’entitat
Tram. 356-00483/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Martínez de Foix, director del Taller Escola Barce-
lona, davant la Comissió d’Estudi de la Situació 
de les Persones amb Discapacitats perquè hi faci 
aportacions
Tram. 356-00484/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Femarec, SCCL, davant la Comissió d’Estu-
di de la Situació de les Persones amb Discapacitats 
perquè expliquin les línies d’actuació de l’entitat
Tram. 356-00485/08
Acord sobre la sol·licitud p. 64

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme amb el conseller d’In-
novació, Universitats i Empresa sobre les polítiques 
sectorials del Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa
Tram. 355-00104/08
Substanciació p. 64

Sessió informativa de la comissió correspo-
nent amb els consellers d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació i de Medi Ambient i Habitatge 
sobre les actuacions del Govern en matèria de pre-
venció i extinció d’incendis, especialment pel que fa 
a la campanya per a l’estiu del 2009
Tram. 355-00111/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 64

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb la consellera de Salut sobre les mesures de 
vigilància de la grip del virus A/H1N1 implantades 
pel Departament de Salut amb motiu de l’aparició 
de casos d’aquesta malaltia en humans a Mèxic i 
als Estats Units
Tram. 355-00112/08
Substanciació p. 64

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

Compareixença del president de la Fede-
ració Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 353-00501/08
Substanciació p. 65

Compareixença d’una representació de la 
Societat de Caça i Pesca Alt Àneu amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 353-00502/08
Decaïment p. 65

Compareixença de Jordi Sementé Sayó, 
representant de la Societat de Pescadors Esportius 
de l’Alt Empordà, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00503/08
Substanciació p. 65

Compareixença d’Antonio Vilarrubla Fenés, 
representant del Club Caça i Pesca de l’Alt Urgell, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible 
de la pesca continental
Tram. 353-00504/08
Substanciació p. 65

Compareixença de Josep Ignasi Foix, re-
presentant de la Societat de Pescadors Esportius 
de l’Alta Ribagorça, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00505/08
Substanciació p. 65

Compareixença de Lluís Ribas Isern, re-
presentant de la Societat de Pescadors Esportius 
d’Anglès i Comarca, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00506/08
Substanciació p. 65

Compareixença de Jaume Gamatje No-
guer, president de l’Associació de Pesca de la Vall 
de Camprodon, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00507/08
Decaïment p. 66

Compareixença de Marc Vande Vliet, repre-
sentant de l’Associació de Pesca Cardós Tírvia, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 353-00508/08
Substanciació p. 66

Compareixença de Josep Maria Tarragona 
Masana, representant del Club Esportiu de Pesca-
dors Dos Rius, de Camarasa (Noguera), amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 353-00509/08
Decaïment p. 66

Compareixença d’una representació de 
la Societat La Bonaigua, d’Esterri d’Àneu (Pallars 
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Sobirà), amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00510/08
Substanciació p. 66

Compareixença d’una representació de la 
Societat de Pescadors Esportius de Gerri de la Sal 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible 
de la pesca continental
Tram. 353-00511/08
Substanciació p. 66

Compareixença d’una representació de la 
Societat de Pescadors La Guingueta - Espot amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 353-00512/08
Substanciació p. 66

Compareixença de Josep Trujillo Conde, re-
presentant de la Societat de Pescadors de Llavorsí, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible 
de la pesca continental
Tram. 353-00513/08
Substanciació p. 67

Compareixença d’una representació de la 
Societat de Caça i Pesca de Naut Aran, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 353-00514/08
Decaïment p. 67

Compareixença de Blas García Flores, 
representant de la Societat Unió de Pescadors 
Esportius d’Olesa de Montserrat, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 353-00515/08
Substanciació p. 67

Compareixença de Miquel Sala Muntada, 
representant de la Societat de Pescadors Esportius 
d’Oliana, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00516/08
Substanciació p. 67

Compareixença d’una representació de la 
Societat de Pescadors Esportius de Rialp amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la 
pesca continental
Tram. 353-00517/08
Substanciació p. 67

Compareixença de Valentí Rojas Camps, 
representant de l’Agrupació Joanenca de Pesca, 
de Sant Joan de Vilatorrada (Bages), amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 353-00518/08
Substanciació p. 67

Compareixença de Francesc Álvarez Cas-
tro, representant del Club de Pescadors Esportius de 
Solsona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00519/08
Substanciació p. 68

Compareixença d’una representació de la 
Societat de Pescadors Esportius de Soriguera amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 353-00520/08
Decaïment p. 68

Compareixença d’una representació de 
la Societat de Pescadors de Sort amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 353-00521/08
Substanciació p. 68

Compareixença de Joan Ramon Mitjans 
Godino, representant de l’Agrupació de Pescadors 
Esportius de Súria, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00522/08
Substanciació p. 68

Compareixença de Pere Gort Cebrian, re-
presentant del Club Esportiu de Pesca de Torres de 
Segre, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00523/08
Substanciació p. 68

Compareixença de Joaquim Mora, presi-
dent de la Societat de Pescadors de Tremp, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 353-00524/08
Substanciació p. 68

Compareixença de Ramon Aixalà Vila, pre-
sident de la Societat de Pesca Esportiva de la Vall 
de Boí, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00525/08
Substanciació p. 69

Compareixença de Joaquim Luna, repre-
sentant de la Societat de Pescadors Esportius de la 
Vall de Ribes, amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00526/08
Substanciació p. 69

Compareixença d’una representació de la 
Societat de Pesca Esportiva Vall Farrera amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 353-00527/08
Substanciació p. 69

Compareixença de Federico Aragón Torre, 
representant de la Societat de Pesca Esportiva de 
Valls, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00528/08
Substanciació p. 69

Compareixença de Joan Serra Virga, repre-
sentant de la Societat Pescadors de Viladrau, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 353-00529/08
Substanciació p. 69

Compareixença de Josep Grau Vide, presi-
dent de l’Associació per a l’Estudi i Millora dels Sal-
mònids - Rius amb Vida, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00530/08
Substanciació p. 69

Compareixença de Marc Ordeix i Rigo, re-
presentant de la Xarxa de Custòdia del Territori, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 353-00531/08
Substanciació p. 70

Compareixença de Ferran Llargués Gun-
faus, representant de Depana, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca con-
tinental
Tram. 353-00532/08
Substanciació p. 70

Compareixença de Carles Pla i Zanuy, re-
presentant del Consell Interuniversitari de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible 
de la pesca continental
Tram. 353-00533/08
Substanciació p. 70
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Compareixença de José Luis Bruna Bro-
tons, jurista especialitzat en temes de pesca con-
tinental i president de la Federació Espanyola de 
Pesca i Càsting, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00534/08
Substanciació p. 70

Compareixença d’Adolf de Sostoa Fernán-
dez, de la Facultat de Biologia de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00535/08
Substanciació p. 70

Compareixença de Luis Saenz de Pablo, 
expert en gestió de pesca continental a les comar-
ques de Tarragona, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00536/08
Substanciació p. 70

Compareixença de Narcís Prat, del Depar-
tament d’Ecologia de la Facultat de Biologia de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00537/08
Substanciació p. 71

Compareixença de Carles Ibáñez, director 
de la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 353-00538/08
Substanciació p. 71

Compareixença de Joaquim Vinyals Sautat, 
expert en ciprínids, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00539/08
Substanciació p. 71

Compareixença de Lluís Pujal, expresi-
dent de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i 
Càsting, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00540/08
Decaïment p. 71

Compareixença d’Esteve Amor Belmonte, 
president de l’Associació de Distribuïdors d’Articles 
de Pesca, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 353-00541/08
Decaïment p. 71

Compareixença de Josep Ignasi Casanova 
i Agustí, president de l’Associació de Productors i 
Usuaris d’Energia Elèctrica, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació sostenible de la pesca continen-
tal
Tram. 353-00542/08
Substanciació p. 71

Compareixença de Josep Grau Cotilla, re-
presentant d’Endesa Generación, SA, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 353-00543/08
Substanciació p. 72

Compareixença d’una representació de 
la Federació d’Hostaleria de Lleida amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 353-00544/08
Substanciació p. 72

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible 
de la pesca continental
Tram. 353-00545/08
Decaïment p. 72

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya
Tram. 353-00555/08
Substanciació p. 72

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya
Tram. 353-00556/08
Substanciació p. 72

Compareixença d’una representació de la 
Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballa-
dores de l’Administració de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya
Tram. 353-00557/08
Substanciació p. 72

Compareixença d’una representació del 
Comitè d’Empresa d’Adigsa amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 353-00558/08
Substanciació p. 73

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatges 
Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 353-00559/08
Substanciació p. 73

Compareixença de Josep Ramos Montes, 
director de planificació de salut mental de l’Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu, davant la Comissió 
d’Estudi de la Situació de les Persones amb Disca-
pacitats perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00310/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença de representants de la 
Federació Catalana Pro Persones amb Discapa-
citat Intel·lectual davant la Comissió d’Estudi de la 
Situació de les Persones amb Discapacitats perquè 
expliquin les línies d’actuació de l’entitat
Tram. 357-00311/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença de Teresa Marfull, gerent 
de la Federació Catalana d’Associacions de Malalts 
Mentals, davant la Comissió d’Estudi de la Situació 
de les Persones amb Discapacitats perquè hi faci 
aportacions
Tram. 357-00312/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença de Josep Badia, excap del 
Servei de Programació d’Atenció a les Persones 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, 
davant la Comissió d’Estudi de la Situació de les 
Persones amb Discapacitats perquè hi faci apor-
tacions
Tram. 357-00313/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença de José María Ibáñez, pre-
sident de la Federació Espanyola d’Associacions de 
Centres Especials d’Ocupació (Feacem), davant la 
Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00314/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de representants de la 
federació Ecom davant la Comissió d’Estudi de la 
Situació de les Persones amb Discapacitats perquè 
expliquin les línies d’actuació de l’entitat
Tram. 357-00315/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Francesc Martínez de 
Foix, director del Taller Escola Barcelona, davant 
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la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00316/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de representants de Fe-
marec, SCCL, davant la Comissió d’Estudi de la 
Situació de les Persones amb Discapacitats perquè 
expliquin les línies d’actuació de l’entitat
Tram. 357-00317/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Jaume Roure i Calls, 
president de la Federació Catalana de Venedors 
de Vehicles a Motor, i de Miquel Donnay 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’automò-
bils i motocicletes
Tram. 357-00318/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

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

4.70.05.	 Documentació	tramesa	en	compliment	
de	lleis	i	altres	normes

Memòria explicativa de l’Institut Català 
de Finances corresponent al primer trimestre del 
2009
Tram. 334-00103/08
Presentació p. 75

4.95.	 Altres	informacions

Presa de possessió del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
Acta p. 75

NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a 
una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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1.10.

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	472/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	suport	al	Consell	Re-
gulador	de	la	Denominació	d’Origen	
Penedès	pel	que	fa	a	la	promoció	de	la	
varietat	xarel·lo
Tram. 250-01822/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 29, 21.05.2009, DSPC-C 578

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió tinguda el dia 21 de maig de 2009, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls a la 
promoció de la varietat de raïm autòctona del Penedès 
xarel·lo (tram. 250-01822/08), presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
54262).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
donant suport al Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Penedès en l’aplicació de les mesures del Pla 
estratègic de la DO Penedès i, d’una manera específica, 
pel que fa a la promoció de la varietat xarel·lo.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2009

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

Resolució	473/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	manteniment	del	marc	
d’interlocució	que	configuren	la	Taula	
Sectorial	Agrària	de	la	Llet	i	l’Observa-
tori	de	la	Llet	per	a	analitzar	l’impacte	de	
la	desaparició	del	sistema	de	les	quo-
tes	lleteres	prevista	per	a	l’any	2015,	en	
el	marc	de	la	política	agrària	comuna,	i	
proposar	mesures	que	l’atenuïn
Tram. 250-01913/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 29, 21.05.2009, DSPC-C 578

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió tinguda el dia 21 de maig de 2009, ha debatut 
el text de la 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), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 55720).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
obert el diàleg i a continuar fent l’anàlisi de la proposta 
de la Comissió Europea referent a la desaparició del 
sistema de quotes lleteres prevista per a l’any 2015, tal 
com es recull en el document de revisió de la política 
agraria comuna. Amb aquesta finalitat es proposa man-
tenir i, si escau, intensificar en funció de les novetats 
que sorgeixin el marc d’interlocució que configuren la 
Taula Sectorial Agrària de la Llet i l’Observatori de la 
Llet, per a poder analitzar l’impacte de l’esmentada pro-
posta en el sector lleter de Catalunya i proposar mesures 
que atenuïn la desaparició de les quotes lleteres en les 
explotacions lleteres catalanes, 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.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2009

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Josep Grau i Serís
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Resolució	475/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	informació	als	cultiva-
dors	de	tomàquets	relativa	a	les	línies	
d’assessorament	i	d’ajuts	per	a	lluitar	
contra	la	plaga	de	la	Tuta absoluta
Tram. 250-01917/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 29, 21.05.2009, DSPC-C 578

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió tinguda el dia 21 de maig de 2009, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’acolliment 
dels pagesos afectats per la plaga de la Tuta absolu-
ta a les mesures de l’Ordre AAR/415/2008 (tram. 
250-01917/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 55674).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar 
els cultivadors de tomàquets sobre les línies d’assessora-
ment i d’ajuts que ofereix l’Administració de la Genera-
litat per a lluitar contra la plaga de la Tuta absoluta.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2009

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

Resolució	474/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	el	foment	de	les	tèc-
niques	alternatives	de	lluita	contra	les	
plagues	i	les	malalties	vegetals
Tram. 250-01916/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 29, 21.05.2009, DSPC-C 578

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió tinguda el dia 21 de maig de 2009, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la dotació del 
sector agrícola amb alternatives de caràcter biològic i 
tecnològic per a compensar la reducció de matèries acti-
ves autoritzades per al tractament de plagues i malalties 
dels conreus (tram. 250-01916/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
55673).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
la política de foment i d’ajut pel que fa a les tècniques 
alternatives de lluita contra les plagues i les malalties 
dels vegetals, i a intensificar la recerca i la innovació 
en aquesta matèria.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2009

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Josep Grau i Serís
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Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	
d’un	projecte	d’illa	càrnia	a	les	Terres	de	
Lleida
Tram. 250-01903/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 29, tinguda el dia 21.05.2009 
(DSPC-C 578).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 29, tinguda el dia 21.05.2009 
(DSPC-C 578).

Proposta	de	resolució	sobre	l’habilita-
ció	de	la	figura	del	controlador	lleter
Tram. 250-01914/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 29, tinguda el dia 21.05.2009 
(DSPC-C 578).

Proposta	de	resolució	sobre	l’articula-
ció	d’un	mecanisme	d’avals	per	a	garan-
tir	els	préstecs	dels	ajuts	per	a	inver-
sions	en	regs	d’alta	eficiència,	millora	
dels	processos	de	transformació	i	co-
mercialització	de	productes	agraris	i	im-
plantació	de	xarxes	antipedra
Tram. 250-01915/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 29, tinguda el dia 21.05.2009 
(DSPC-C 578).

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	protec-
ció	d’ocells	silvestres	a	la	zona	de	rega-
diu	del	canal	Segarra-Garrigues
Tram. 250-01738/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 29, tinguda el dia 21.05.2009 
(DSPC-C 578).

Proposta	de	resolució	sobre	l’assump-
ció	de	les	despeses	d’electricitat	de	la	
Comunitat	de	Regants	de	la	Zona	Ori-
ental	de	la	Terra	Alta	fins	que	el	rec	ori-
ental	de	la	comarca	abasti	nou	mil	hec-
tàrees
Tram. 250-01748/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 29, tinguda el dia 21.05.2009 
(DSPC-C 578).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 29, tinguda el dia 21.05.2009 
(DSPC-C 578).
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Projecte	de	llei	de	l’Agència	de	l’Habitat-
ge	de	Catalunya
Tram. 200-00055/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en sessió 
tinguda el dia 21 de maig de 2009, ha nomenat la po-
nència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte 
de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 
200-00055/08) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i els concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Carles Sala i Roca

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Teresa Estruch Mestres

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Pere Aragonès i Garcia

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
M. Ángeles Olano i García

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

Grup Mixt
Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 21 de maig de 2009

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió 
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal

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	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 200-00048/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en sessió 
tinguda el dia 7 de maig de 2009, ha nomenat la po-
nència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental (tram. 
200-00048/08) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i els concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Agustí López i Pla

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Antoni Llevot Lloret

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Maria Àngels Cabasés Piqué

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Rafel Luna i Vivas

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

Grup Mixt
Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 7 de maig de 2009

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió 
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal
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3.01.02.

temporalment la seva feina; etc. Aquests són factors que 
poden explicar les baixes taxes de fertilitat del nostre 
país.

I el context de crisis econòmica actual, fa encara més 
necessària una major protecció de les famílies amb fills 
o filles a càrrec. Les altes taxes d’atur en termes gene-
rals, que en moltes ocasions sacsegen a tots els membres 
laboralment actius de la unitat familiar, juntament amb 
el fet que a part de les despeses mínimes de supervi-
vència es veuen incrementades per l’alt nivell d’endeuta-
ment de les famílies catalanes, fa que actualment hagin 
augmentat les taxes de pobresa que afecten, d’una ma-
nera especialment virulenta, als infants catalans.

I tot plegat es veu agreujat, en alguns casos, quan els 
menors pateixen algun tipus de discapacitat, la qual 
comporta un seguit de despeses per a l’atenció de les 
necessitats especials d’aquests infants.

Tots aquests elements, doncs, fan que sigui absoluta-
ment necessària augmentar les mesures que permetin 
que sigui possible una qualitat de vida professional, fa-
miliar i personal.

En aquest sentit, per tal d’assegurar un esmorteïment 
dels efectes de la crisis sobre els nostres infants més 
petits, i alhora poder facilitar als pares i mares amb 
fills i filles a càrrec la conciliació de la seva vida la-
boral, familiar i personal, es proposa incrementar els 
ajuts familiars.

Les administracions públiques, en aquest cas la Genera-
litat de Catalunya, ha de liderar el país en les situacions 
difícils, i actualment una bona manera seria contribuir 
en la mesura que sigui possible a sufragar part de les 
majors despeses que les famílies amb fills a càrrec te-
nen a diferència de les famílies que no tenen aquest 
tipus de responsabilitat, i més atenent el principi d’una 
major protecció dels interessos del menor.

Per aquest motiu, la present proposició de llei proposa 
incrementar l’import de les prestacions i dels ajuts diri-
gits a les famílies amb fills a càrrec, així com establir 
la seva percepció mitjançant un pagament anual únic 
que serà meritat sencer per anys naturals entre l’any 
de naixement i l’any que el fill o filla faci els sis o vuit 
anys, respectivament.

Article únic. Modificació de la Llei 16/2007, de 21 
de desembre, de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2008

Es modifica la disposició addicional onzena de la Llei 
15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2009, que quedarà redac-
tada de la següent manera:

«Disposició addicional onzena. Prestacions i ajuts per 
a les famílies amb filles i fills a càrrec.

1. La prestació per a les famílies amb fills a càrrec en 
edats compreses entre els zero i els sis anys es fixa en 
800 euros. Si el fill o filla pateix alguna discapacitat 
amb un grau igual o superior al 33%, la prestació a 
percebre serà de 1.000 euros, i el període de percepció 
es perllongarà del 0 als 8 anys de l’infant.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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. 56790).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2009 al 02.06.2009).

Finiment del termini: 03.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposició	de	llei	de	prestacions	i	ajuts	
a	les	famílies	amb	fills	a	càrrec
Tram. 202-00073/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56517 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb l’article 100 i concordants 
del Reglament del Parlament, presenten per a la seva 
tramitació la següent Proposició de llei de prestacions i 
ajuts a les famílies amb fills i filles a càrrec.

Proposició de llei de prestacions i ajuts a les fa-
mílies amb fills i filles a càrrec

Exposició de motius

La majoria de parelles que volen conviure i tenir fills 
i filles tenen en el millor dels casos el repte de poder 
compaginar la vida laboral i familiar, i en d’altres casos, 
amb la situació de crisis econòmica actual, el repte és 
poder fer front a les despeses de la vida diària.

Els problemes més habituals en el primer context són 
l’extensió de la jornada laboral, els horaris escolars, la 
insuficiència dels sistemes de llars d’infants públiques, 
el poc desenvolupament del sistema de llicències paren-
tals malgrat els avenços; les dificultats per retornar a la 
vida laboral per aquelles dones que opten per abandonar 
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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	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Camp	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01892/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
55333)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

2. La prestació per a les famílies nombroses i les famíli-
es monoparentals amb fills a càrrec d’una edat compre-
sa entre zero i vuit anys es fixa en 1.000 euros.

3. La prestació econòmica per part, adopció o acolliment 
preadoptiu de dos, tres o més de tres fills es fixa, respec-
tivament, en 810 euros, 1.100 euros i 1.400 euros.

4. L’ajut per a les famílies en situació de vulnerabilitat 
especial a causa de part, adopció o acolliment preadop-
tiu múltiple de tres o més infants amb una edat compre-
sa entre zero i els dotze anys, es fixa en 2.800 o 3.600 
euros, segons el nivell d’ingressos, que ha d’establir el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania en funció del 
nombre de membres de la unitat familiar.

5. L’ajut per a les famílies que adoptin un menor o me-
nors procedent d’un altre país i compleixin els requisits 
establerts per l’ordre corresponent, per tal de fer front 
a les despeses ocasionades pels tràmits necessaris per 
a la constitució d’una adopció internacional, es fixa en 
2.600 euros.

6. Aquestes prestacions i ajuts es faran efectius en un 
pagament anual únic que es meritarà sencer per anys 
naturals entre l’any de naixement i l’any que el fill o filla 
compleixi els sis o vuit anys, respectivament».

Disposició addicional única

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

Disposició derogatòria única

Els preceptes d’aquesta Llei substitueixen i, per conse-
qüent, deroguen la disposició addicional onzena de la 
Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2009.

Disposicions finals

Primera

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

Segona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex. Reglaments i normes de referència

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

Palau del Parlament, 15 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Garrotxa	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01897/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
55335)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
55334)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Priorat per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Ripollès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01899/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
55337)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Ripollès per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Garrotxa	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01898/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
55336)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.05.2009

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. 
56605)

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. Redactar el projecte constructiu de reordenació d’ac-
cessos i millora de la seguretat viària a la carretera 
C-59 a Caldes de Montbui, tenint en compte les apor-
tacions de l’Ajuntament, sempre que aquestes siguin 
viables tècnicament i econòmicament i d’acord amb la 
funcionalitat de la carretera.

2. Un cop redactat el projecte i aprovat tècnicament 
preveure una programació de les obres en funció de les 
disponibilitats pressupostàries per aquest tipus d’actu-
acions i en funció també del conveni que es redacti amb 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per establir-ne les 
seves aportacions.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Ripollès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01900/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
55338)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Ripollès per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»
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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	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01976/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56224)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
per tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és 
beneficiari la prestació del servei de menjador escolar 
en condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de 
la CTICT, 27.05.2009

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. 
56695)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar amb els estudis i anàlisis neces-
saris per a promoure la progressiva ubicació a la xarxa 
viària catalana i en les ciutats del país, d’estacions de 
subministrament d’energia (punts de càrrega) per a do-
nar servei als usuaris de vehicles elèctrics o vehicles 
elèctrics híbrids.»
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56226)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Gironès per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

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	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01977/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56225)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
per tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és 
beneficiari la prestació del servei de transport escolar 
en condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»
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Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	la	Cer-
danya	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01980/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56228)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal de la Cerdanya per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56227)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Gironès per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 
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3.10.25.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56230)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Baix Empordà 
per tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és 
beneficiari la prestació del servei de menjador escolar 
en condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	la	Cer-
danya	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01981/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56229)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal de la Cerdanya per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 
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3.10.25.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.05.2009

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. 
56696)

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 estudiar 
la senyalització de les Colònies Industrials del Llobre-
gat a l’autovia C-16.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56231)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Baix Empordà 
per tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és 
beneficiari la prestació del servei de transport escolar 
en condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 
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3.10.25.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de 
la CTICT, 27.05.2009

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. 
56651)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a facilitar l’accés al web del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) mitjançant la ubicació d’un link 
directe des de la pàgina d’inici del web de la Genera-
litat de Catalunya (www.gencat.cat), tot especificant el 
seu caràcter de servei públic d’intermediació laboral i 
formació.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	les	
obres	de	construcció	de	la	rotonda	provi-
sional	de	la	carretera	C-65,	a	Llambilles
Tram. 250-01989/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.05.2009

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. 
56694)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a que, una vegada redactat el projecte de 
construcció d’una rotonda a la C-65 a Llambilles, es 
procedeixi a la licitació i adjudicació durant aquest any 
de les obres corresponents, tal com ja està previst.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	pròrro-
ga	automàtica	de	les	autoritzacions	de	
transport	de	mercaderies	per	carretera
Tram. 250-02004/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.05.2009

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. 
56653)

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

«El Parlament insta el Govern a plantejar al Govern 
de l’Estat la fixació de condicions de compliment de les 
obligacions socials i tributàries que tinguessin en comp-
te l’actual escenari de crisi econòmica als efectes del 
compliment de la normativa en matèria de transports i 
el manteniment de la vigència de les autoritzacions.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56531)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a prosse-
guir els tràmits iniciats per a la substitució de l’actual 
edifici del CEIP el Timó - ZER Plaurcén, del municipi 
de Sidamon (Pla d’Urgell).» 
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Berguedà	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02007/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56232)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Berguedà per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.05.2009

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. 
56654)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a posar 
en vigor un nou model de peatges reguladors de la mo-
bilitat que sigui consensuat en el si del Grup de Treball 
de peatges creat per la Resolució 55/VIII d’aquest Par-
lament.»
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3.10.25.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56234)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal d’Osona per tal que 
es continuï garantint a l’alumnat que n’és beneficiari la 
prestació del servei de menjador escolar en condicions 
d’equitat, durant el curs 2008-2009.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56233)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Berguedà per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»
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3.10.25.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56236)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Maresme per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»

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

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. 
56235)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal d’Osona per tal que 
es continuï garantint a l’alumnat que n’és beneficiari la 
prestació del servei de transport escolar en condicions 
d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 
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3.10.25.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56238)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Garraf per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56237)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Maresme per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Llo-
bregat	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-02015/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56240)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és 
beneficiari la prestació del servei de menjador escolar 
en condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56239)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Garraf per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Pe-
nedès	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-02017/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56242)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56241)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és 
beneficiari la prestació del servei de transport escolar 
en condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»
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3.10.25.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56244)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Bages per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	l’Anoia	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02018/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56243)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal de l’Anoia per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Em-
pordà	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-02021/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56246)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
per tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és 
beneficiari la prestació del servei de menjador escolar 
en condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56245)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal del Bages per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Selva	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-02023/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56248)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal de la Selva per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.05.2009

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. 
56247)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
per tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és 
beneficiari la prestació del servei de transport escolar 
en condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’enderro-
cament	del	viaducte	de	Girona
Tram. 250-02030/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.05.2009

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. 
56652)

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 acordar amb el Ministeri de Foment i l’Ajun-
tament de Girona el conveni que estableixi els meca-
nismes de finançament del conjunt de les actuacions 
urbanístiques que generi el soterrament del tren i la 
supressió del viaducte.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.05.2009

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. 
56497)

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 demanar 
al Ministeri de Foment que iniciï el treball de construc-
ció de totes les rotondes previstes a la carretera N-230 
entre Lleida i Alfarràs i a completar-les en el termini 
de 18 mesos.»
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3.10.25.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.05.2009

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. 
56655)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a posar 
en vigor un nou model de peatges reguladors de la mo-
bilitat que sigui consensuat en el si del Grup de Treball 
de peatges creat per la Resolució 55/VIII d’aquest Par-
lament.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	continuï-
tat	de	l’horari	d’atenció	continuada	en	
els	centres	d’atenció	primària	de	l’Alt	Pe-
nedès
Tram. 250-02038/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	la	via	verda	del	Vallès
Tram. 250-02034/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.05.2009

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. 
56699)

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 impul-
sar el projecte de la via verda del Vallès des de Sant 
Quirze passant per Sabadell, Bellaterra i Sant Cugat 
fins a Rubí, en el termini de temps més breu possible i 
a que en el traçat de dita via verda s’aprofiti al màxim 
els terrenys de l’antic traçat ferroviari entre Sant Quir-
ze i l’estació de Bellaterra, fent-lo compatible amb la 
xarxa viària.»



2 de juny de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 475

38

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	notifica-
ció	bilingüe	en	català	i	en	castellà	de	les	
sancions	de	trànsit
Tram. 250-02041/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.
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3.10.25.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	baixador	de	ferrocarril	a	
Roda	de	Barà	(Tarragonès)
Tram. 250-02045/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	baixador	de	ferrocarril	a	
Creixell	(Tarragonès)
Tram. 250-02046/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.



2 de juny de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 475

40

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	de	la	carretera	C-16	correspo-
nent	a	l’itinerari	transeuropeu	E-09
Tram. 250-02053/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	 la	col-
laboració	del	Govern	en	la	celebració	
del	Dia	Mundial	del	Teatre
Tram. 250-02054/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	llits	dels	rius	i	de	les	rieres
Tram. 250-02051/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reparació	
de	les	tanques	de	seguretat	del	pas	ele-
vat	de	la	carretera	BP-2427	sobre	l’auto-
pista	AP-7	a	Sant	Sadurní	d’Anoia
Tram. 250-02052/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	borsa	jove	d’habitatge	al	Pla	de	
l’Estany
Tram. 250-02060/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	diverses	mesures	en	la	formació	pro-
fessional
Tram. 250-02056/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Fascicle segon
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	llits	de	les	rieres	de	Blanes	(Selva)
Tram. 250-02066/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	corbs	
marins	de	terra	endins
Tram. 250-02064/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	informa-
ció	a	l’Ajuntament	de	Montmeló	(Vallès	
Oriental)	i	als	veïns	del	barri	de	Can	Tabo-
la	amb	relació	al	traçat	del	tren	orbital
Tram. 250-02072/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	i	la	
reorientació	del	Saló	Internacional	del	
Turisme	de	Catalunya
Tram. 250-02074/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	com-
pensació	econòmica	a	les	empreses	
de	l’Anoia	corresponent	als	pagaments	
fets	pel	subministrament	elèctric	de	la	
subestació	de	l’Anoia
Tram. 250-02071/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 56739) i Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 56741).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.05.2009 al 03.06.2009).

Finiment del termini: 04.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2009.
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IRP/20/2009 del SCT relatiu a la prohibició de circular 
amb tractors els dies festius.

Palau del Parlament, 11 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; 
Marta Alòs i Lòpez, Anna Miranda i Torres, Elena Ri-
bera i Garijo, i Xavier Pallarès i Povill, diputats del G. 
P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’adapta-
ció	dels	horaris	de	l’aeri	que	connecta	
Olesa	de	Montserrat	i	Esparreguera	als	
horaris	de	l’estació	d’Olesa	de	Mont-
serrat	de	Ferrocarrils	de	la	Generalitat	
perquè	el	temps	d’espera	no	superi	els	
cinc	minuts
Tram. 250-02107/08

Presentació
Reg. 56439 / Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 26.05.2009

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb el 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenten la següent Proposta 
de resolució sobre l’oferta de serveis de l’aeri d’Espar-
reguera - Olesa de Montserrat: 

Exposició de motius

L’oferta de serveis en l’Aeri d’Esparreguera, com en 
d’altres instal·lacions de transport, i especialment en les 
de caire molt específic i de costos notables, ha d’estar en 
relació a la demanda que serveix i s’espera. En aquest 
aeri, i per les poblacions que enllaça, la demanda és 
baixa. Des d’Esparreguera, s’estan connectant tots els 
trens que passen per l’estació d’Olesa, tres cada hora en 
cada sentit. Per tal d’optimitzar el servei de l’aeri, cal 
que millori la coordinació dels seus horaris amb l’oferta 
vigent del transport urbà de les dues poblacions.

Per tot lo exposat, els Grups Parlamentaris presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a adaptar els horaris de l’aeri 
d’Esparreguera - Olesa de Montserrat als horaris dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l’estació 

Proposta	de	resolució	sobre	la	prohibi-
ció	de	circular	amb	tractor	els	dies	fes-
tius
Tram. 250-02106/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Reg. 56354 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, Marta Alòs i Lòpez, Anna Mi-
randa i Torres, Elena Ribera i Garijo, i Xavier Pallarès i 
Povill, diputats del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

Exposició de motius

Segons Resolució IRP/20/2009, de 14 de gener, publica-
da el 20 de gener al DOGC, on s’estableixen mesures de 
regulació de la circulació i el transport de mercaderies 
per les carreteres de Catalunya per al 2009, figura la 
prohibició de circular amb tractors i maquinària agrí-
cola els dies festius (diumenges, festius i les tardes de 
dissabtes i vigílies).

Durant el cap de setmana del 2 de maig, un grup 
d’agricultors van ser interceptats per agents dels Mos-
sos d’Esquadra a la carretera entre Organyà i la Seu 
d’Urgell, advertint-los de la prohibició i que fins i tot 
els van escortar fins al camp on tenien previst arribar 
comminant-los a no utilitzar més la carretera el mateix 
diumenge.

Sindicats i organitzacions empresarials i de productors 
del sector agrari i ramader ja han mostrat la seva indig-
nació amb una restricció que dóna a entendre el grau de 
desconeixement que el Govern de la Generalitat té vers 
la realitat del món agrari del nostre país.

Atès que aquesta Resolució posa en perill la continuïtat 
de l’activitat de molts pagesos de Catalunya.

Atès que aquesta Resolució esta redactada des del des-
coneixement del sector agrari i ramader.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a deixar sense efecte l’apartat de la Resolució 
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nifestacions que han culminat, per ara, amb la creació 
de l’Institut Català Internacional per la Pau, és per tot 
això que, els grups parlamentaris sotasignats presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar accions que puguin conduir a l’adop-
ció com a propi i oficial de les NNUU, l’himne escrit 
per W.H. Auden i composat per Pau Casals a propòsit 
de la commemoració del 25è aniversari de la creació 
de les NNUU, que fou interpretat per l’Orquestra del 
Festival Casals, dirigida per aquest compositor, el dia 
24 d’octubre de l’any 1971.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu del G. P. d’ICV - EUiA 

Proposta	de	resolució	sobre	els	actes	
de	commemoració	amb	motiu	del	cente-
nari	de	l’afusellament	de	Francesc	Fer-
rer	i	Guàrdia
Tram. 250-02109/08

Presentació
Carme Vidal i Huguet, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Josep Maria Balcells 
Gené, del Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Marina Llansana 
Rosich, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Francesc Pané 
Sans, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt
Reg. 56496 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb el 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenten la següent Proposta 
de resolució amb motiu del centenari de l’afusellament 
de Francesc Ferrer i Guàrdia: 

Exposició de motius

El 13 d’octubre de 1909, en el marc dels fets subse-
güents a la Setmana Tràgica, després d’un judici mi-
litar ignominiós i injust i en mig de fortes protestes 
internacionals, fou afusellat a Montjuïc Francesc Ferrer 
i Guàrdia, un home que havia dedicat la seva vida a 
millorar la vida dels altres, mitjançant la difusió dels 
ideals i valors en favor de l’emancipació de la humani-
tat, sobretot mitjançant l’ensenyament i la fundació, al 
1901, de la Escuela Moderna.

d’Olesa de manera que en general el temps d’espera en 
totes les direccions no superi els 5 minuts.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu del G. P. d’ICV - EUiA 

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
com	a	himne	de	l’Organització	de	les	
Nacions	Unides	l’escrit	per	W.	H.	Auden	
i	compost	per	Pau	Casals	el	1971
Tram. 250-02108/08

Presentació
Reg. 56471 / Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 26.05.2009

A la Mesa del Parlament

El grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveu l’article 145 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució.

Exposició de motius

A pesar d’alguns intents de dotar-se’n, l’organització 
de les Nacions Unides (NNUU) no té un himne oficial 
propi, després dels molts anys passats des de la seva 
constitució.

L’any 1971, en escaure’s el 25è. aniversari de la funda-
ció, l’aleshores Secretari General d’aquesta Institució 
internacional, el Sr. U Thant, va encomanar al violoncel-
lista català Pau Casals una composició commemorativa. 
La lletra de l’himne va ser encomanada al poeta britànic 
W. H. Auden, que la va escriure en ben pocs dies. Pau 
Casals va confegir la partitura encomanada a partir del 
poema d’Auden.

Aquesta composició va ser efectivament interpretada el 
dia 24 d’octubre de 1971, a la seu de les Nacions Unides. 
En dirigí l’orquestra el mestre Pau Casals.

A pesar d’això, l’himne no va ser adoptat com a oficial 
per la Institució mundial, i amb el temps va caure en 
l’oblit.

Atesa la circumstància que el compositor de la peça, 
expressament encomanada, és el violoncel·lista Casals, 
veritable patrimoni mundial de la música, i vist que 
l’organització de les NNUU segueix sense himne propi 
i oficial.

Atesa la vocació pacifista de Catalunya i els seus perma-
nents esforços per l’enteniment dels pobles i la conques-
ta de la pau, materialitzats en múltiples accions i ma-
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Proposta	de	resolució	sobre	la	crea-
ció	d’una	àrea	empresarial	estratègica	
a	Ripoll
Tram. 250-02110/08

Presentació
Reg. 56498 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Eudald Casadesús i 
Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
Proposta de resolució.

Exposició de motius

Durant el procés inicial d’exposició i aprovació del Pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Ripoll, 
el grup municipal de Convergència i Unió va defensar 
la utilització del sector de la carretera de Les Llos-
ses, al sud de Ripoll. Aquesta proposta fou rebatuda 
per l’equip de govern amb l’argument de ser un sector 
inundable.

De fet, els mateixos arguments d’inundabilitat afecten la 
zona de l’empresa La Preparación Textil SA, i malgrat 
aquesta circumstància i imposant-hi mesures protecto-
res, el Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques hi havia previst la promoció de l’Àrea Residencial 
Estratègica.

Per tant, i seguint la proposta del Departament d’aplicar 
les mesures correctores adients i necessàries, creiem 
que projectar una nova àrea empresarial estratègica a 
Ripoll, podria situar en el mercat d’oferta pública de 
sòl empresarial i industrial, un sector en el que tradi-
cionalment i des de fa uns anys, s’hi ha ubicat algunes 
activitats empresarials de Ripoll, a la vegada normalit-
zant l’activitat de les empreses existents i en una situació 
estratègica, davant la imminent arribada del desdobla-
ment de la carretera C-17 fins a Ripoll.

Creiem que cal estar preparats com a poble per quan 
remunti el cicle econòmic ser competitius, oferint lloc 
per a empreses dels sectors tecnològics emergents i a 
bons preus i amb les millors comunicacions.

Per aquest motius, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar contactes amb l’Ajuntament de Ri-

Coincidint amb el centenari de l’afusellament de Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, entitats i institucions estan im-
pulsant iniciatives encaminades a conservar la seva me-
mòria com a mostra de rebuig a qualsevol intolerància 
ideològica i com a manifestació de compromís amb els 
valors de la llibertat de pensament i consciència, de les 
llibertats civils i dels drets socials, claus de l’emanci-
pació progressiva de la humanitat.

Molts d’aquests valors pertanyen, avui, a la més ele-
mental transversalitat democràtica, però no és menys 
cert que, per tal d’incentivar-ne la seva difusió, cal que 
ens comprometem permanentment a defensar-los, di-
fondre’ls i homenatjar-ne els testimonis.

«La Escuela Moderna» va ser un projecte d’aprenen-
tatge racional en llibertat, amb l’aplicació de mètodes 
moderns i científics de pedagogia i la introducció d’una 
filosofia definidament racionalista, humanitària i an-
timilitarista de notable influència en els medis peda-
gògics més avançats del seu temps, que expandí amb 
la posterior creació de «La Lliga Internacional per 
a l’Educació Racional de la Infància», organització 
d’abast internacional, conseqüència lògica dels seus 
principis universalistes, amb un comitè internacional 
que abastava països com Alemanya, Anglaterra, Itàlia, 
Bèlgica o Suïssa.

Les mobilitzacions en contra el procés i afusellament 
de Ferrer i Guàrdia han quedat recollides en la memòria 
històrica de moltes ciutats, així com també el reconei-
xement a la seva figura mitjançant monuments, escoles 
i escrits per difondre l’estudi i l’obra.

És en aquest marc que volem fer explícit el nostre ho-
menatge envers tots aquells i aquelles que han treballat 
per la defensa dels valors de la tolerància, la laïcitat i el 
progrés, fonaments de la convivència civil, i de la pau 
social, eixos d’una democràcia inspirada per la igualtat 
d’accés a les oportunitats, sense distincions ni discri-
minacions, drets o privilegis fruit de l’adscripció dels 
ciutadans i ciutadanes a qualsevol cosmovisió filosòfica 
o espiritual.

Per tots aquests motius presentem la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a sumar-se als actes de commemoració de la 
personalitat del pedagog Ferrer i Guàrdia, donant suport 
a les activitats i iniciatives encaminades a conservar la 
seva memòria i a promoure l’estudi i la difusió de la 
seva obra per refermar la vigència del seu pensament i 
dels valors socials i pedagògics que va impulsar.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2009

Carme Vidal i Huguet, GP CIU; Josep Mª Balcells i 
Gené, GP SOC - CpC; Marina Llansana i Rosich, GP 
ERC; Francesc Pané i Sans, GP ICV - EUiA; Antonio 
Robles Almeida, GP Mixt
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar contactes amb l’Ajuntament de Ripoll 
per analitzar la disponibilitat d’adquirir i promocionar, 
a través de l’Institut Català del Sòl, les parcel·les del 
nou sector industrial de la Barricona que són propietat 
de l’Ajuntament.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	protecció	i	la	seguretat	al	medi	ru-
ral	dels	municipis	del	Tarragonès
Tram. 250-02112/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56500 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carles Pellicer i Pu-
nyed, Joan Miquel Nadal i Malé, Carles Sala i Roca, i 
Elena Ribera i Garijo, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La comarca del Tarragonès, especialment en els seus 
municipis d’interior i de muntanya, mantenen un pe-
rill i una situació d’inseguretat en nuclis de població 
allunyats dels municipis –masos, masies, magatzems, 
cultius, etc. Amb el desplegament dels Mossos d’Es-
quadra, es fa necessària l’increment de presència de 
patrulles rurals.

La inseguretat s’incrementa en el medi rural, on la des-
protecció i la solitud és més pronunciada, i on la disper-
sió d’habitatges i magatzems accentua la possibilitat de 
cometre delictes amb un gran nivell d’impunitat, atesa 
la seva pròpia dispersió.

Aquesta delinqüència –robatoris, furts–, a banda dels 
danys a la propietat que comporta, fa que es produeixi 
una pèrdua de confiança i un increment de la sensació 
de temor, dels ciutadans i ciutadanes, que, en aquests 
municipis i nuclis de població aïllats tenen veritables 
problemes, denunciant sovint aquesta situació, amb el 
suport dels alcaldes i el Consell Comarcal.

Per tot això, el grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent:

poll per a crear una àrea empresarial estratègica a 
Ripoll.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’adquisi-
ció	i	la	promoció,	per	mitjà	de	l’Institut	
Català	del	Sòl,	de	les	parcel·les	del	nou	
sector	industrial	de	la	Barricona,	de	Ri-
poll
Tram. 250-02111/08

Presentació
Reg. 56499 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Eudald Casadesús i 
Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
Proposta de resolució.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Ripoll disposa en aquests moments 
d’una dotzena de parcel·les en el nou sector industrial 
de La Barricona, a Ripoll, que estan a punt per a ser edi-
ficades. El problema, però, rau en la situació actual de 
crisi, que ha provocat que quan les parcel·les han estat 
enllestides, els empresaris han mostrat la seva negativa 
a l’hora d’adquirir-les perquè no tenen accés al crèdit o 
no poden assumir la inversió en la conjuntura actual.

Amb tot, l’Ajuntament de Ripoll es troba ara amb l’afe-
git d’haver fet previsions de venda i d’ingrés de l’im-
port d’aquestes parcel·les en el pressupost municipal del 
2008, quan la realitat és que totes les empreses que tenia 
compromeses s’han fet enrere.

Aquest fet provoca que la situació econòmica del con-
sistori sigui preocupant, ja que l’Ajuntament ha fet una 
despesa important a l’hora d’adquirir les parcel·les, que 
mai ha recuperat al no haver-se complert les seves pre-
visions de venda.

És en aquest punt, que ens sembla que seria molt opor-
tuna la intervenció de l’Institut Català del Sòl, comprant 
i promocionant aquests terrenys, amb la qual cosa aju-
daria i molt a l’ajuntament a solventar una situació molt 
difícil a nivell financer.

Per aquest motius, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que el Departament d’Interior incrementi la 
protecció i la seguretat del medi rural dels municipis de 
l’Alt Camp, augmentant les dotacions de les patrulles 
rurals.

Palau del Parlament, 28 de abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Pellicer i Punyed, Dolors Batalla i Nogués i Elena 
Ribera i Garijo, diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	protecció	i	la	seguretat	al	medi	ru-
ral	dels	municipis	de	la	Conca	de	Bar-
berà
Tram. 250-02114/08

Presentació
Reg. 56502 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carles Pellicer i Pu-
nyed, Dolors Batalla i Nogués, i Elena Ribera i Garijo 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

Exposició de motius

La comarca de la Conca de Barberà, especialment en els 
seus municipis d’interior i de muntanya, mantenen un 
perill i una situació d’inseguretat en nuclis de població 
allunyats dels municipis –masos, masies, magatzems, 
cultius, etc. Amb el desplegament dels Mossos d’Es-
quadra, es fa necessària l’increment de presència de 
patrulles rurals.

La inseguretat s’incrementa en el medi rural, on la des-
protecció i la solitud és més pronunciada, i on la disper-
sió d’habitatges i magatzems accentua la possibilitat de 
cometre delictes amb un gran nivell d’impunitat, atesa 
la seva pròpia dispersió.

Aquesta delinqüència –robatoris, furts–, a banda dels 
danys a la propietat que comporta, fa que es produeixi 
una pèrdua de confiança i un increment de la sensació 
de temor, dels ciutadans i ciutadanes, que, en aquests 
municipis i nuclis de població aïllats tenen veritables 
problemes, denunciant sovint aquesta situació, amb el 
suport dels alcaldes i el Consell Comarcal.

Per tot això, el grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que el Departament d’Interior incrementi la 
protecció i la seguretat del medi rural dels municipis del 
Tarragonès, augmentant les dotacions de les patrulles 
rurals.

Palau del Parlament, 28 de abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Pellicer i Punyed, Joan Miquel Nadal i Malé, Carles 
Sala i Roca, i Elena Ribera i Garijo, diputats del G. P. 
de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	protecció	i	la	seguretat	al	medi	ru-
ral	dels	municipis	de	l’Alt	Camp
Tram. 250-02113/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56501 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu; Carles Pellicer i Pu-
nyed, Dolors Batalla i Nogués i Elena Ribera i Garijo, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

Exposició de motius

La comarca de l’Alt Camp, especialment en els seus 
municipis d’interior i de muntanya, mantenen un pe-
rill i una situació d’inseguretat en nuclis de població 
allunyats dels municipis –masos, masies, magatzems, 
cultius, etc. Amb el desplegament dels Mossos d’Es-
quadra, es fa necessària l’increment de presència de 
patrulles rurals.

La inseguretat s’incrementa en el medi rural, on la des-
protecció i la solitud és més pronunciada, i on la disper-
sió d’habitatges i magatzems accentua la possibilitat de 
cometre delictes amb un gran nivell d’impunitat, atesa 
la seva pròpia dispersió.

Aquesta delinqüència –robatoris, furts–, a banda dels 
danys a la propietat que comporta, fa que es produeixi 
una pèrdua de confiança i un increment de la sensació 
de temor, dels ciutadans i ciutadanes, que, en aquests 
municipis i nuclis de població aïllats tenen veritables 
problemes, denunciant sovint aquesta situació, amb el 
suport dels alcaldes i el Consell Comarcal.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que el Departament d’Interior incrementi la 
protecció i la seguretat del medi rural dels municipis 
del Baix Penedès, augmentant les dotacions de les pa-
trulles rurals.

Palau del Parlament, 28 de abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Pellicer i Punyed, Meritxell Ruiz i Isern i Elena Ri-
bera i Garijo, diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	 del	 nou	 CEIP	 Serralavella,	
d’Ullastrell	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02116/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56504 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova escola Serralavella d’Ullastrell (Vallès 
Occidental)

Exposició de motius

El municipi d’Ullastrell (Vallès Occidental) disposa d’un 
CEIP amb una línia, el CEIP Serralavella. De fet, ara 
fa cinc anys que s’hauria d’haver començat l’ampliació 
a dues línies. Durant aquest període, les instal·lacions 
actuals han quedat petites i s’han perdut, gradualment, 
les aules d’especialitats i altres espais com la biblioteca 
i les zones d’informàtica i de psicomotricitat. En aquest 
mateix curs són quatre les aules que l’Ajuntament ha de 
cedir gratuïtament al Departament d’Educació.

El Govern es va comprometre el febrer de 2007 a cons-
truir una nova escola de dues línies, si l’Ajuntament 
d’Ullastrell cedia els terrenys en el termini establert. 
Els terrenys van ser cedits el juliol del mateix any 2007, 
la qual cosa va ocasionar al consistori unes despeses 
més que considerables. Tanmateix, en l’enèsim com-
promís trencat, la Llei 15/2008, del 23 de desembre, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2009, no contempla cap partida específica per fer front 
en aquesta actuació.

En aquests moments, la situació és insostenible i tota la 
comunitat educativa d’Ullastrell ha expressat de mane-
ra unànime la seva indignació amb mobilitzacions que 
poden anar-se incrementant en intensitat.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que el Departament d’Interior incrementi la 
protecció i la seguretat del medi rural dels municipis 
de la Conca de Barberà, augmentant les dotacions de 
les patrulles rurals.

Palau del Parlament, 28 de abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Pellicer i Punyed, Dolors Batalla i Nogués, i Elena 
Ribera i Garijo diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	protecció	i	la	seguretat	al	medi	ru-
ral	dels	municipis	del	Baix	Penedès
Tram. 250-02115/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56503 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu; Carles Pellicer i Pu-
nyed, Meritxell Ruiz i Isern i Elena Ribera i Garijo, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

Exposició de motius

La comarca del Baix Penedès, especialment en els seus 
municipis d’interior i de muntanya, mantenen un pe-
rill i una situació d’inseguretat en nuclis de població 
allunyats dels municipis –masos, masies, magatzems, 
cultius, etc. Amb el desplegament dels Mossos d’Es-
quadra, es fa necessària l’increment de presència de 
patrulles rurals.

La inseguretat s’incrementa en el medi rural, on la des-
protecció i la solitud és més pronunciada, i on la disper-
sió d’habitatges i magatzems accentua la possibilitat de 
cometre delictes amb un gran nivell d’impunitat, atesa 
la seva pròpia dispersió.

Aquesta delinqüència –robatoris, furts–, a banda dels 
danys a la propietat que comporta, fa que es produeixi 
una pèrdua de confiança i un increment de la sensació 
de temor, dels ciutadans i ciutadanes, que, en aquests 
municipis i nuclis de població aïllats tenen veritables 
problemes, denunciant sovint aquesta situació, amb el 
suport dels alcaldes i el Consell Comarcal.

Per tot això, el grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent



2 de juny de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 475

50

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

l’obra licitada amb diferents fórmules que impliquen al 
sector privat va ser de 309,1 milions d’euros, el 7,4% del 
total. La xifra va augmentar a 687,6 milions d’euros el 
2007 i a 2.286 milions d’euros en 2008. Això significa 
que el pes de l’obra pública executada amb finançament 
extrapressupostari sobre el total ha arribat fins un peri-
llós i no recomanable per 27,9%. I la tendència va a més 
ja que els pressupostos de la Generalitat per al 2009 pre-
veuen 1.086,8 milions d’euros en inversions amb aquests 
sistemes de finançament específics, el 64,7% més que 
l’anualitat invertida per aquesta via l’any anterior.

Un document del Tresor Britànic de 2006 sobre la matè-
ria assenyala que seria raonable que l’obra pública finan-
çada amb recursos extrapressupostaris no superi mai el 
15%. Això significa que a Catalunya està hipotecant la 
construcció futura de noves infraestructures davant del 
cost i del pes pressupostaris del finançament d’obres ja 
executades pagades amb sistemes extrapressupostaris.

Aquest fet esdevé una nova constatació de la insufici-
ència de recursos econòmics que té el Govern de la 
Generalitat per fer front a les seves exigències d’inversió 
i de la necessitat que es compleixi amb el sistema de 
finançament previst a l’Estatut el qual ha permetre de 
reduir el dèficit fiscal de Catalunya respecte de l’Estat.

Davant d’aquesta arriscada fórmula de finançament 
de l’obra pública al nostre país, la Cambra Oficial de 
Contractistes d’Obres de Catalunya ha demanat que es 
freni la generalització del recurs a aquestes fórmules 
de finançament por dues raons: primer, pels greus pro-
blemes amb què es troben les empreses per accedir a 
crèdits amb els quals poder pagar l’obra. I segon, per-
què tot i normalitzat l’accés al crèdit, aquesta pràctica 
deixa fora del mercat moltes empreses solvents que no 
tenen la dimensió o la capacitat per assumir projectes 
d’envergadura a 30 anys.

Cal tenir en compte que respecte al finançament d’in-
fraestructures a Catalunya i en virtut de l’acord entre 
el ministeri d’Economia i el departament d’Economia 
del 16 de setembre de 2007 sobre la metodologia per a 
l’aplicació de la disposició addicional tercera de l’Esta-
tut, els pressupostos de l’Estat per al 2009 haurien hagut 
d’incorporar 2700 milions d’euros més per Catalunya 
que corresponen a:

1) La compensació per la diferència entre la xifra pres-
supostada inicialment en els pressupostos 2007 i la xifra 
resultant de l’aplicació de la metodologia acordada entre 
ministre Solbes i el conseller Castells, això vol dir 827 
milions d’euros. Aquesta compensació havia d’efectuar-
se en els pressupostos de 2008 i de 2009. En els pres-
supostos de 2008 no hi figurava cap compensació i per 
tant, s’havia d’incorporar al 2009.

2) La compensació per les obres pressupostades i no 
executades el 2007 això vol dir 500 milions d’euros 
més. L’acord Departament d’Economia– Ministeri 
d’Economia indica que si un cop liquidat el pressupost 
no s’ha assolit, per manca d’execució, el percentatge del 
PIB establert, es compensarà la desviació en el pres-
supost següent que s’aprovi. Per tant, en el pressupost 
de l’any 2009 hi hauria de ser la part no executada de 
l’any 2007.

Cal que el Govern, acordi de manera immediata iniciar 
les accions que correspongui per tal que l’escola pugui 
ser operativa durant el curs 2009-2010. En cas contrari, 
el mateix Ajuntament d’Ullastrell ja ha advertit que, si 
abans del mes de juny el Govern no acorda la construc-
ció de la nova escola, no cedirà al Departament d’Edu-
cació els espais que fins ara utilitza gratuïtament.

Sorprenentment, el 18 de febrer d’enguany, el Departa-
ment d’Educació va notificar a l’Ajuntament d’Ullastrell 
la seva voluntat de construir al municipi vallesà una 
altra escola d’una línia. No té massa sentit que en un po-
ble que no arriba a 2.000 habitants hi hagi dues escoles, 
separades per uns 200 metres i una carretera. Això pot 
comportar trencar uns lligams de relació i convivència 
molt necessaris, sobretot en un poble petit. Més enllà, 
cal insistir en el fet que els terrenys cedits per l’ajun-
tament ho són per construir una escola de dues línies, 
d’acord amb la comunitat educativa, pares, AMPA i 
professors.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar la 
construcció del nou CEIP Serralavella d’Ullastrell (Va-
llès Occidental), amb dues línies, a fi que pugui entrar 
en funcionament durant el curs 2009-2010».

Palau del Parlament, 6 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	els	canvis	
en	els	sistemes	de	finançament	extra-
pressupostari	de	les	infraestructures
Tram. 250-02117/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56505 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent

Proposta de resolució sobre els canvis en els sis-
temes de finançament extrapressupostari de les 
infraestructures

Exposició de motius

L’obra pública que es construeix a Catalunya amb fi-
nançament aliè als pressupostos de la Generalitat s’ha 
multiplicat per set en tres anys. L’any 2006, l’import de 



Núm. 475 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de juny de 2009

51

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dota-
ció	suficient	d’efectius	a	les	comissari-
es	dels	Mossos	d’Esquadra	de	la	regió	
policial	de	Ponent
Tram. 250-02118/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56506 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, Elena Ribera i Garijo, Anna Mi-
randa i Torres i Marta Alòs i Lòpez, diputades del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

Ateses les reiterades queixes per la manca d’efectius 
del cos de la policia de la Generalitat Mossos d’Esqua-
dra a les diferents comissaries de la Regió policial de 
Ponent.

Atès també, el ressò que s’ha fet la premsa lleidatana 
sobre la creació d’un grup de «somatent» veïnal a la 
població d’Altet per l’increment de robatoris a la zona. 
I degut sobretot, a la càrrega de feina que suposa pels 
actuals efectius dels Mossos d’Esquadra a dites comis-
saries

Per tot això, el Grup parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a dotar suficientment d’efectius les comissaries 
dels Mossos d’Esquadra a la Regió Policial de Ponent, 
d’acord amb la Relació de Llocs de Treball publicada al 
DOGC número 5341 de 18 de març de 2009, per tal de 
prestar un bon servei de policia de proximitat i evitar 
els fets delictius que s’estan produint.

Palau de Parlament, 5 de maig de 2008

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, Anna Miranda i Torres i Marta 
Alòs i Lòpez, diputades del G. P. de CiU

3) La dotació pendent de distribució corresponent als 
pressupostos de l’any 2008 això vol dir 779 milions 
d’euros més.

4) La dotació pendent de distribució de l’any 2009, re-
coneguda però no prevista en els pressupostos, això vol 
dir 707 milions d’euros més.

Tot plegat fa un total de 2.813 milions d’euros, als quals 
caldria sumar la compensació per les obres pressupos-
tades i no executades l’any 2008, uns 746 milions. La 
xifra definitiva no es coneixerà fins que es liquidi el 
pressupost de l’any passat, però si tenim en compte que 
la licitació d’obres de l’Estat entre gener i novembre de 
2008 s’ha reduït un 32,3%, pot comportar un incom-
pliment de 746 milions. Així doncs, el dèficit acumulat 
d’inversions de l’Estat a Catalunya des de l’any 2007 
és de 3.559 milions d’euros, i per tant, si li restem els 
800 milions compromesos pel Govern de l’Estat amb 
Catalunya de més en matèria d’inversions –d’acord amb 
la llei– puja a més de 2.700 milions d’euros pendents

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de Cata-
lunya a:

1. Disminuir per sota del 15% el percentatge d’obra 
pública finançada amb finançament extrapressupostari 
mitjançant, entre d’altres, el rescat de peatges a l’om-
bra amb una part dels 2.700 milions d’euros pendents 
d’invertir, durant el 2007 i 2008, per part de l’Estat a 
Catalunya en compliment de la Disposició addicional 
Tercera de l’Estatut.

2. Facilitar i promoure la participació d’empreses cons-
tructores solvents petites i mitjanes en l’adjudicació 
d’obres finançades amb sistemes extrapressupostaris, 
mitjançant la disposició d’avals públics i la inclusió de 
clàusules que afavoreixin la seva participació a les con-
dicions de licitació d’execució d’obres».

Palau del Parlament, 12 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya instar el Govern de la Ge-
neralitat a exigir a l’Agència Tributària que garanteixi 
a partir d’ara i de forma efectiva en les campanyes de 
la Renda, l’atenció telefònica en llengua catalana a tots 
els ciutadans que ho desitgin, i de disposar els mitjans 
tècnics i humans necessaris per evitar que a la pràctica 
aquesta opció esdevingui impossible.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Puigdemont i Casamajó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	i	la	publicitat	d’una	pàgina	web	de	
l’Oficina	de	Garanties	Lingüístiques
Tram. 250-02120/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56508 i 56549 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Carles Puigdemont i 
Casamajó, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució.

Exposició de motius

L’existència de l’oficina de garanties lingüístiques con-
tribueix a defensar els drets dels ciutadans de Catalunya 
davant de qualsevol vulneració dels preceptes lingüís-
tics vigents al país. Disposar d’aquesta eina, però, no 
és en si mateix cap garantia si no se’n difon el seu co-
neixement i no es promou adequadament el servei que 
pot prestar als ciutadans. És un fet comprovat que el 
nombre de peticions rebudes de manera presencial a les 
diferents oficines ha anat disminuint de manera notable 
des de 2006 al 2008, i que, en canvi, s’ha incrementat el 
nombre de peticions rebudes per correu electrònic. És 
una tendència generalitzada en la majoria de sectors i 
usos dels ciutadans.

D’altra banda, la situació de la llengua catalana és lluny 
de ser considerada plenament normalitzada no només en 
les relacions amb les administracions en el seu conjunt 
sinó també en tot allò que té a veure amb el dret d’opció 
lingüística dels ciutadans d’aquest país, singularment en 
l’àmbit del consum.

No obstant i això, sorprèn l’absència d’un enllaç directe 
i d’un reclam als diferents webs del Govern, sobretot en 
els del departament de la Vicepresidència i de la Secre-

Proposta	de	resolució	sobre	l’atenció	
telefònica	en	català	en	la	campanya	de	
la	declaració	de	la	renda
Tram. 250-02119/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56507 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Carles Puigdemont 
i Casamajó, Diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la se-
güent proposta de resolució.

Proposta de resolució per l’atenció telefònica en 
català de la campanya de la renda

Exposició de motius

L’Agència Tributària de l’Estat permet realitzar la cam-
panya de la renda de manera telemàtica i telefònica, i 
en tots dos casos assegura que ofereix el servei en llen-
gua catalana. Si bé és cert que el programa PADRE ja 
permet instal·lar l’opció lingüística en català, també ho 
és que obliga a instal·lar l’opció lingüística en castellà 
i obliga l’usuari que opta pel català a haver de fer més 
accions que les d’un usuari que opta pel castellà. Però 
on la situació vulnera a la pràctica els drets lingüístics 
dels ciutadans que opten per la declaració en llengua 
catalana és en l’atenció telefònica.

Diversos ciutadans han fet arribar queixes a aquest grup 
parlamentari i també a través dels mitjans de comunica-
ció sobre el mal funcionament, o directament el no fun-
cionament, de l’atenció telefònica en llengua catalana. 
Aquest grup ha comprovat en reiterades ocasions que 
els telèfons posats a disposició per l’Agència Tributària 
on es permet teòricament ser atès en català o bé estan 
ocupats i et demanen que ho intentis més endavant, o bé 
et redirigeixen a una operadora o operador que no entén 
la llengua catalana i que, lògicament, no pot atendre 
adequadament el ciutadà que espera rebre un tracte en 
llengua catalana al qual té dret.

Això col·loca els ciutadans que trien ser atesos en llen-
gua catalana en una situació de franca inferioritat i trac-
te de segona en relació amb els que prefereixen ser ate-
sos en castellà. I demana, a més, una acció de militància 
lingüística impròpia d’un idioma que és legalment la 
llengua pròpia del país, que és oficial i que gaudeix d’un 
estatus jurídic plenament constitucional.

És, a més a més, un frau lingüístic perquè fa creure 
una pretesa sensibilitat i respecte que a la pràctica és 
inexistent i es converteix en un menyspreu.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	im-
mediat	de	la	remodelació	integral	del	
casal	per	a	gent	gran	de	l’avinguda	del	
Masnou,	de	l’Hospitalet	de	Llobregat	
(Barcelonès)
Tram. 250-02121/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56509 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Benestar i Immigració

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Meritxell Borràs i 
Solé, i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

El Casal per a gent gran de l’avinguda Masnou, al barri 
de la Florida de l’Hospitalet de Llobregat, presenta unes 
mancances importants i una necessitat de remodelació 
en profunditat.

Davant de la precària situació del centre, al mes de maig 
de 2004 des del Grup parlamentari de Convergència i 
Unió vàrem presentar una proposició no de llei on sol-
licitàvem la remodelació integral d’aquest casal, en un 
termini màxim d’un any.

Aquesta proposició no de llei va ser rebutjada tot afir-
mant que la remodelació del casal ja estava prevista.

D’aquesta manera, a l’octubre de 2004 l’aleshores con-
sellera de Benestar i Família va manifestar que la re-
modelació del casal seria prioritària l’any 2005. El 20 
de setembre de 2005, es va fer públic que ja s’havia 
adjudicat el projecte de remodelació. El mes de març de 
2006 es fa arribar a la direcció del centre uns plànols i 
unes diapositives on s’exposa com serà el casal un cop 
es finalitzin les obres.

Finalment, es rep a l’administració del casal un document 
en el qual es comunica que la remodelació ha estat adju-
dicada a l’empresa Ceclasa i que l’obra es portarà a terme 
durant la segona meitat del mes de gener de 2007.

Veient que aquesta remodelació no es feia efectiva i tot 
observant la urgència de dur-la a terme, des de Conver-
gència i Unió vàrem presentar al gener del 2008 una 
proposta de resolució demanant que s’iniciés de forma 
immediata la remodelació integral del casal.

Aquesta vegada, la proposta de resolució és acceptada 
i la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió 
tinguda el dia 20 de maig de 2008, va resoldre que el 
Parlament de Catalunya instaria al Govern a resoldre, de 
comú acord amb l’Ajuntament de l’Hospitalet, la ubica-

taria de Política Lingüística, que difongui l’existència 
de l’Oficina de Garanties Lingüístiques (OGL) i en faci 
la mateixa promoció que es fa amb d’altres serveis del 
Govern. Hi ha una invisibilitat gairebé absoluta, fins 
a l’extrem que el nom d’oficina de garanties lingüís-
tiques no apareix com a tal sinó sota l’enllaç ambigu 
que diu «atenció de consultes». I, un cop s’ha entrat en 
aquesta pàgina, on apareix la primera i única referèn-
cia a l’OGL, cal accedir a la «bústia de comunicació» 
on, finalment, es poden formular consultes, queixes o 
suggeriments. Sense, però, que en cap indret d’aquest 
formulari aparegui la denominació «oficina de garanties 
lingüístiques».

Tant la situació de la llengua com la tendència general 
d’increment de l’ús de les TIC recomanen que la Ge-
neralitat canviï la seva actitud i tregui de l’ombra les 
OGL. Cal que en faci una promoció activa i sobretot 
fàcilment accessible als ciutadans perquè puguin for-
mular de manera ràpida, àgil i clara les seves peticions 
lingüístiques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Establir una pàgina web pròpia amb la denominació 
«Oficina de garanties lingüístiques» amb tota la infor-
mació sobre aquest instrument i amb la possibilitat de 
poder formular les peticions que ara figuren sota l’apli-
cació «bústia de comunicació».

2. Crear botons i enllaços directes a aquesta web des 
dels webs del departament de la Vicepresidència, de la 
Secretaria de Política Lingüística, del curs Parla.cat, 
del Consorci per a la Normalització Lingüística i de 
l’Agència Catalana del Consum.

3. Elaborar una versió mòbil de l’aplicació per formular 
peticions per tal que els ciutadans puguin usar el servei 
amb agilitat i rapidesa.

4. Incloure en l’actual pressupost destinat a publicitat 
institucional una campanya a través dels mitjans més 
adequats per promoure l’oficina virtual i l’aplicació mò-
bil de l’Oficina de Garanties Lingüístiques.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Puigdemont i Casamajó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU



2 de juny de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 475

54

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta de resolució per a poder disposar de co-
bertura de telefonia mòbil de l’operadora Mo-
vistar a la totalitat de nuclis de la Vallferrera 
(Pallars Sobirà)

Exposició de motius

La Vallferrera és la part del Pallars Sobirà que corres-
pon a la conca del riu Noguera de Vallferrera i coinci-
deix amb el terme municipal d’Alins, un dels 15 que 
integren la comarca i que està format pels nuclis d’Ainet 
de Besan, Alins, Araós, Àreu, Norís i Tor.

Aquesta és una de les valls pirinenques més emblemà-
tiques, tant per la seva estreta vinculació històrica amb 
l’explotació dels seus boscos i dels meners de mineral 
de ferro, amb la presència d’un considerable nombre de 
fargues catalanes fins a les darreries del segle xix, com 
perquè s’hi troba el pic més elevat de Catalunya, la Pica 
d’Estats, amb els seus 3.143 metres s.n.m.

Uns decennis enrere la Vallferrera fou escenari de dues 
campanyes de promoció i d’imatge que, amb elegància 
i subtilesa posaven l’accent en dos dels seus trets més 
característics: l’antigor dels seus pobles i la presència 
d’uns espais immensos, escassíssimament poblats i sen-
se cap contaminació acústica. Els lemes van ser dos, un 
amb rètols a tots els nuclis del municipi, com ara: Ca-
talunya té 1000 anys, Alins ja hi era, i l’altre amb rètols 
escampats a diversos racons de la vall que resaven: Aquí 
es pot escoltar el silenci.

El conjunt de pobles de la Vallferrera és el que menys 
ha crescut durant els darrers 20 anys, període durant el 
qual la comarca del Pallars Sobirà ha experimentat un 
notable creixement demogràfic.

Un moderat nombre d’hotels, càmpings, residències-
casa de pagès i restaurants ofereixen els seus serveis a 
la vall, que fonamenta el seu atractiu turístic amb allò 
abans esmentat i en el seu patrimoni natural, atès que 
el 95% de la superfície municipal està inclosa a l’àmbit 
del Parc Natural de l’Alt Pirineu i que posseeix atractius 
com l’Estació d’esquí de fons del Bosc de Virós, l’Asser-
radora hidràulica i la Mola d’Àreu, nombroses esglésies 
i ermites del romànic més primitiu, o la ruta literària 
basada en la novel·la Tor, tretze cases i tres morts, de 
Carles Porta.

Les que en temps pretèrits foren rendibles explotacions 
forestals han caigut al pou de l’oblit, i una economia 
raquítica, que avui per avui té l’únic motor del turisme, 
sosté una formidable vall del Pirineu català de ponent 
fronterera amb Andorra i amb França.

Sabedors que als pobles del municipi d’Alins de Vallfer-
rera no hi ha cobertura de telefonia mòbil de l’operador 
Movistar, llevat del nucli d’Àreu,

Entenent que la telefonia mòbil és un servei bàsic, es-
sencial i imprescindible per a la seguretat i l’activitat 
diària dels ciutadans de la Vallferrera i per l’estada dels 
visitants i dels turistes en general,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

ció provisional per als usuaris del casal per a gent gran 
situat a l’avinguda del Masnou, al barri de la Florida, 
tenint en compte l’opinió dels afectats i de l’associació 
d’usuaris, i iniciar tan aviat com sigui possible la remo-
delació integral de l’equipament.

Lamentablement, ja han passat cinc anys des de que 
el Tripartit es va comprometre a remodelar el casal i a 
dia d’avui, maig del 2009, encara no s’ha realitzat cap 
actuació al respecte.

Per tant, donat que el Govern de Catalunya va mostrar 
el seu compromís de remodelar el casal i que existeix 
una proposta de resolució, aprovada per unanimitat, que 
demana la remodelació amb celeritat d’aquest, des de 
Convergència i Unió pensem que aquesta remodelació 
no només és necessària sinó que el pas del temps també 
ha provocat que sigui urgent.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a iniciar de forma immediata la 
remodelació integral del Casal per a gent gran situat a 
l’avinguda Masnou, al barri de la Florida de l’Hospitalet 
de Llobregat.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Me-
ritxell Borràs i Solé, i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cober-
tura	de	telefonia	mòbil	de	l’operadora	
Movistar	a	tots	els	nuclis	del	terme	mu-
nicipal	d’Alins	(Pallars	Sobirà)
Tram. 250-02122/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56510 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent
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Atès que aquesta reducció de l’aportació per part de la 
Generalitat de Catalunya posa en perill la continuïtat 
del projecte educatiu del Centre, el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a augmentar l’aportació econòmica a l’IES Comte 
Guifré de Perpinyà perquè pugui continuar aplicant el 
projecte educatiu en llengua catalana per tal que el ni-
vell de competència oral i escrita i d’ús de la llengua 
catalana a la Catalunya Nord no disminueixi per falta 
de recursos.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu G. P. de CiU; Carme 
Vidal Huguet, Felip Puig i Godes, i Irene Rigau i Oliver, 
diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	restric-
ció	del	pas	de	camions	pel	túnel	de	Bra-
cons
Tram. 250-02124/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56512 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Dolors Rovirola i 
Coromí i Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableix als articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra presenten la següent proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la restricció del pas 
de camions per el túnel de Bracons

Exposició de motius

El passat 4 d’abril de 2009 es va inaugurar el tant es-
perat túnel de Bracons, connectant les ciutats d’Olot i 
Vic en poc menys de mitja hora, i que representa una 
oportunitat història per les comarques limítrofes per 
millorar la seva comunicació, les seves relacions so-
cioeconòmiques, etc.

Desavinences en el propi Govern de la Generalitat, han 
provocat retards reiterats en la construcció del túnel de 
Bracons. Com és sabut també, el Govern de la Gene-
ralitat va modificar el projecte inicial, i va rebaixar la 
capacitat del túnel, passant dels quatre carrils als tres 
carrils.

El Govern de la Generalitat, a través del Director Gene-
ral de Carreteres, Sr. Jordi Follia, va anunciar el passat 
mes d’abril, les mesures de regulació de circulació de 
vehicles al túnel de Bracons, per tal d’evitar el tràfic 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a efectuar 
les gestions que siguin necessàries per a poder dotar de 
cobertura de telefonia mòbil de l’operadora Movistar 
als pobles del municipi d’Alins, Pallars Sobirà, amb la 
màxima urgència possible.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’augment	
de	l’aportació	econòmica	a	l’IES	Comte	
Guifré,	de	Perpinyà	(Rosselló)
Tram. 250-02123/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56511 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carme Vidal Huguet, 
Felip Puig i Godes, i Irene Rigau i Oliver, diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

Exposició de motius

L’IES Comte Guifré de Perpinyà és el primer centre 
de secundària en llengua catalana i continguts que va 
obrir-se a la Catalunya Nord amb l’objectiu de donar 
continuïtat a l’ensenyament primari impartit per les 
escoles catalanes. Actualment és l’únic que imparteix 
aquest ensenyament a Perpinyà.

El centre aplica els programes oficials francesos amb 
la inclusió de la llengua catalana, vehicular de l’en-
senyament dispensat, i una adaptació dels programes 
d’història per tal d’incloure història de Catalunya i dels 
Països Catalans.

La inscripció al centre no és selectiva i acull totes les 
demandes, i una metodologia d’integració lingüística, 
basada en la immersió, és la que es proposa als alumnes 
francòfons per tal de facilitar la seva incorporació.

L’IES Comte Guifré es basa en els principis de laïcitat 
i té vocació de servei públic.

Des que l’IES Comte Guifré va començar a funcionar, 
ara fa deu anys, la Generalitat de Catalunya hi dona-
va suport tot mantenint uns ajuts regulars mitjançant 
subvencions anuals de funcionament, però actualment, 
aquestes ajudes per part de la Generalitat han estat sig-
nificativament reduïdes.
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Exposició de motius

El pasturatge de sotabosc, basat en l’aprofitament dels 
boscos autòctons amb animals domèstics que poden ali-
mentar-se d’herba i del brostejament de brots tendres, 
fulles de branques baixes o fruits, ha estat un tipus de 
sistema silvopastoral força habitual en les contrades 
mediterrànies.

Els tipus de ramats amb els que es realitza la pastura 
extensiva amb aprofitament de recursos silvopastorals a 
Catalunya són els ramats d’oví, cabrum, boví i equí.

La pastura controlada compleix també la funció de pre-
venció d’incendis, millora de l’estructura i la producció 
del bosc i pot oferir, a més a més, uns guanys econòmics 
complementaris a l’explotació.

El silvopastoralisme permet fer compatible l’ús ramader 
en sistema extensiu d’un bosc amb la seva gestió i or-
denació forestal. A més, el pastoreig practicat amb una 
estratègia adient pot contribuir a disminuir el risc d’in-
cendis forestals, tot controlant la quantitat de combusti-
ble acumulat al sotabosc; facilitar la selecció de tanys en 
espècies rebrotadores; contribuir al manteniment de les 
repoblacions; incrementar el creixement de l’arbrat en 
eliminar la competència arbustiva; i millorar la fertilitat 
del sòl, tot accelerant el cicle de nutrients.

Des de les administracions públiques cal donar suport 
i incentivar l’activitat mediambiental que fan aquests 
ramats, ja que s’han demostrat sobradament els seus 
beneficis.

És per aquests motius que el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a prendre les mesures necessàries per tal d’incen-
tivar i remunerar l’activitat mediambiental dels ramats 
en extensiu, així com la tasca de pasturatge als boscos, 
com a mesura per a la prevenció d’incendis.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Rovirola i Coromí
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

de vehicles de gran recorregut, que es podria generar, 
entre Europa i el centre d’Espanya, que en aquests mo-
ments la infraestructura d’Olot i les Preses no permetria 
suportar.

Les restriccions afecten als camions de més de 7.5 
tones de massa màxima autoritzada, a excepció dels 
que tinguin origen o destí a Garrotxa i Osona, cosa 
que cal acreditar mitjançant uns distintius. Els vehicles 
de transport de bestiar viu, llet crua, escombraries, ai-
gua pel consum humà amb cisternes mòbils, correus 
i distribució de premsa diària. Evidentment també es 
permet la circulació de vehicles per emergència o de 
servei públic.

Des de l’ajuntament de Banyoles, des del Consell Co-
marcal del Pla de l’Estany i també des del teixit em-
presarial de la comarca, es demana que els camions de 
la comarca del Pla de l’Estany, que geogràficament es 
troba just al costat de la Garrotxa, puguin gaudir també 
del pas pel túnel de Bracons.

És per aquests motius el Grup Parlamentari de Conver-
gència i unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Fer extensible l’excepcionalitat de què gaudeixen les 
comarques de la Garrotxa i Osona, pel que fa al pas de 
vehicles pesants pel túnel de Bracons, a la comarca del 
Pla de l’Estany.

2. Permetre que els camions amb destinació i/o origen 
al Pla de l’Estany també puguin utilitzar el túnel de 
Bracons pels seus desplaçaments ordinaris.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Do-
lors Rovirola i Coromí i Josep Rull i Andreu, diputats 
del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	incenti-
vació	i	la	remuneració	de	l’activitat	ra-
madera	extensiva	i	de	pasturatge	als	
boscos
Tram. 250-02125/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56513 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Dolors Rovirola i Co-
romí, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix als articles 145 i 146 
del Reglament de la Cambra presenten la següent.
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dència autòctona o forana, i sobretot, per impedir que es 
pugui vendre xai estranger com si fos nacional.

És per aquests motius que el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a realitzar les gestions necessàries per tal d’asse-
gurar l’etiquetatge i la fàcil identificació de la carn de 
xai de procedència estrangera.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Rovirola i Coromí
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	es-
pecial	de	protecció	del	medi	natural	i	
del	paisatge	dels	Aiguamolls	de	l’Em-
pordà
Tram. 250-02127/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56515 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Dolors Rovirola i Co-
romí, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix als articles 145 i 146 
del Reglament de la Cambra presenten la següent.

Proposta de resolució sobre el Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge dels 
Aiguamolls de l’Empordà

Exposició de motius

Durant el desembre de 2008, coincidint amb el 25è 
aniversari del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà, el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge va presen-
tar el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del 
Paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà

La finalitat del Pla especial és completar i desplegar el 
règim jurídic i de protecció establert als Aiguamolls 
de l’Alt Empordà per a la preservació i restauració dels 
seus sistemes naturals terrestres i marins, els valors ge-
ològics, botànics, faunístics i ecològics i els elements 
d’interès cultural que conté, i la integritat del seu pai-
satge.

Aquest Pla Especial ha rebut però, fortes crítiques de la 
majoria dels ajuntaments afectats i també dels sindicats 
agraris. Des del sindicat agrari majoritari es demana 
que aquest Pla es cenyeixi als límits actuals del Parc 
dels Aiguamolls i que no inclogui les prop de 5.000 

Proposta	de	resolució	sobre	l’etiquetat-
ge	de	la	carn	de	xai
Tram. 250-02126/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56514 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Dolors Rovirola i 
Coromí, Diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableix als articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra presenten la següent.

Proposta de resolució per l’etiquetatge de la 
carn de xai

Exposició de motius

El sector ramader català està patint actualment una crisi 
sense precedents. El sector està patit fortes reduccions 
en la seva producció, degut a múltiples factors. Hi ha 
estimacions que pronostiquen que en alguns sectors 
el percentatge d’explotacions que han abandonat, oví-
cabrum i boví de carn, pot arribar al 20%.

El manteniment del baix nivell de preus i la competèn-
cia, que ve acompanyada d’elevats costos de producció 
són alguns dels elements més importants per entendre 
aquesta crisi.

Mentre, es manté l’elevat cost derivat del «model de 
producció europeu» en el qual per a poder oferir als 
consumidors unes produccions ramaderes de màxima 
qualitat i seguretat alimentària i a més respectuoses 
amb el medi ambient i el benestar dels animals, els ra-
maders catalans han de sufragar els costos derivats de la 
identificació d’animals, les exigents normes de benestar 
animal, la retirada de cadàvers d’explotacions, el com-
pliment del paquet d’higiene, etc. El virus de la llengua 
blava tampoc ha ajudat gens a millorar la situació d’un 
sector ja força castigat.

Als ramaders catalans els exigim que compleixin amb 
tots els requisits que marca la llei per assegurar la tra-
çabilitat i la fàcil identificació de la carn que produei-
xen.

Per altra banda, la carn de xai procedent de països com 
Nova Zelanda, Grècia, França, Escòcia, Gales o Irlan-
da fa una important competència a la carn produïda al 
nostre país.

Els consumidors catalans haurien de poder tenir el dret 
de conèixer amb facilitat la procedència de la carn que 
poden trobar als mercats, carnisseries, etc.; per tal d’es-
collir lliurement si volen consumir una carn de proce-
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Els robatoris es centren en la sostracció de material i 
maquinària que es pugui revendre (tractors, maquinària, 
eines, elements de reg, gasoil, etc.) a part dels productes 
de l’horta. Tot això comporta elevades pèrdues econò-
miques.

Cal posar de manifest el malestar i la intranquil·litat en-
tre agricultors i ramaders perquè molts d’ells no poden 
guardar tot el material sota clau, i quan arriben al matí 
als camps, temen el pitjor.

Certament, en aquests moments, pagesos i ramaders se 
senten impotents per posar fi a l’onada de robatoris.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a intensificar la vigilància policial a les zones 
agrícoles de l’alt Maresme i que es patrulli amb més 
assiduïtat pels camps, de manera que la major presència 
policial permeti garantir-ne la seguretat.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Morell i Comas
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	de	l’oferta	del	batxillerat	nocturn	a	
l’IES	Jaume	Callís,	de	Vic	(Osona)
Tram. 250-02129/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56523 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Ramon Espadaler 
i Parcerisas i Irene Rigau i Oliver, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb allò 
que es preveu a l’article 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

L’IES Jaume Callís de Vic és l’únic institut de les co-
marques d’Osona i El Ripollès que ofereix en aquests 
moments el batxillerat nocturn. Es tracta d’una oferta 
que s’ha vingut materialitzant des de fa més de tres 
dècades i a la qual enguany s’hi ha acollit 25 alumnes 
al primer curs i una vuitantena al segon. Una oferta que 
obre la possibilitat a aquests alumnes a compaginar el 
treball amb la formació i que, conseqüentment, té un tri-
ple valor formatiu, social i econòmic tant pels alumnes 
actualment matriculats, com per als potencials alumnes 
de futur de les comarques d’Osona i el Ripollès.

noves hectàrees de terreny no urbanitzable de fora del 
parc i també consideren que la figura més adequada 
per regular l’activitat d’aquesta zona és la figura d’un 
parc agrari.

D’altra banda, Unió de Pagesos ha anunciat la seva in-
tenció de crear una plataforma amb associacions agrà-
ries i ramaderes i amb els quinze ajuntaments afectats 
–Castelló d’Empúries, l’Armentera, l’Escala, Palau-
saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Roses, Sant 
Pere Pescadors, Fortià, Riumors, Torroella de Fluvià, 
Vila-sacra, Ventalló, Vilajuïga i Vilamocolum– per al-
legar en contra d’aquest Pla.

És per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

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

1. Considerar i atendre totes les al·legacions del Pla Es-
pecial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels 
Aiguamolls de l’Empordà per tal de fer-lo totalment 
compatible amb l’activitat agrària actual i futura de la 
zona.

2. Garantir una representació coherent i justa del territo-
ri (Ajuntaments i entitats afectades) als òrgans de direc-
ció del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Rovirola i Coromí
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	intensifi-
cació	de	la	vigilància	policíaca	a	les	zo-
nes	agrícoles	de	l’alt	Maresme
Tram. 250-02128/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 56516 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Joan Morell i Co-
mas, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 presenten la següent proposta de resolució

Exposició de motius

Atesa la proliferació de robatoris en explotacions agrà-
ries i ramaderes de la comarca del Maresme, s’ha creat 
un clima d’inseguretat i preocupació entre els pagesos 
i ramaders, concretament dels municipis de l’alt Ma-
resme.
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3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	5/2009,	referent	a	l’Ajuntament	
de	Roses,	corresponent	al	2005
Tram. 258-00025/08

Obertura del procediment i encàrrec a la 
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.05.2009.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes pot 
ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Termini per a demanar la presentació de 
l’informe

Termini: 15 dies (del 03.06.2009 al 23.06.2009).

Finiment del termini: 25.06.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.05.2009.

Malgrat aquestes consideracions i desoint la demanda 
unànime d’institucions, partits polítics, sindicats i or-
ganitzacions empresarials de la comarca d’Osona, el 
Departament d’Educació ha anunciat la voluntat de su-
primir aquesta oferta formativa, al·legant una demanda 
insuficient, així com la taxa d’absentisme. Una supressió 
que en cap cas es pot compensar oferint com a única 
alternativa la formació a distància a través de l’Institut 
Obert de Catalunya (IOC), una oferta actualment vigent, 
a la qual no s’hi ha acollit pràcticament cap alumne de 
les comarques afectades.

Davant el pas enrere que pot comportar aquesta su-
pressió i fent-nos ressò de la preocupació reiteradament 
manifestada per diversos ajuntaments, organitzacions 
empresarials, organitzacions sindicals i alumnes, el 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió proposa la 
següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir l’oferta del batxillerat nocturn a l’IES 
Jaume Callís de Vic.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU, Ra-
mon Espadaler i Parcerisas i Irene Rigau i Oliver, di-
putats del G. P. de CiU
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INFORMACIó

4.50.01.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Agricultura,	Ramaderia	i	
Pesca	amb	el	conseller	d’Agricultura,	
Alimentació	i	Acció	Rural	sobre	les	po-
lítiques	del	Departament	d’Agricultura,	
Alimentació	i	Acció	Rural	davant	la	revi-
sió	del	pacte	de	govern	d’entesa
Tram. 354-00250/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, en la sessió núm. 29, tinguda el dia 21.05.2009 
(DSPC-C 578).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	el	brot	de	grip	porcina	en	
humans	i	l’existència	de	persones	afec-
tades
Tram. 354-00263/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 36 del Comissió de Salut, 
tinguda el dia 21.05.2009 (DSPC-C 579).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	les	mesures	adoptades	pel	
Govern	amb	relació	a	la	prevenció	de	la	
grip	porcina
Tram. 354-00264/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 36 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 21.05.2009 (DSPC-C 579).

4. INFORMACIó

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
315/VIII,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	11/2008,	referent	a	la	comp-
tabilitat	i	les	subvencions	electorals	de	
les	eleccions	a	cambres	agràries	del	25	
de	gener	de	2007
Tram. 290-00271/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 56328 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00271/08

Títol: Control del compliment de la Resolució 315/VIII, 
per la qual s’aprova l’informe de fiscalització 11/2008, 
referent a la comptabilitat i les subvencions electorals a 
cambres agràries de 25 de gener de 2007. 

Ateses les atribucions establertes a l’article 204.2 b) del 
Decret 186/2007, de 28 d’agost, d’estructura del Depar-
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 
quant a la coordinació de les relacions amb el Parlament 
de Catalunya, i d’acord amb el que disposen l’article 
146.4 i els concordants del Reglament del Parlament, 
us faig arribar la informació facilitada pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb relació a les re-
comanacions contingudes a l’informe de fiscalització 
11/2008, referent a la comptabilitat i les subvencions 
electorals a cambres agràries de 25 de gener de 2007.

Barcelona, 14 de maig de 2009 

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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INFORMACIó

4.53.05.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jaume	
Roure	i	Calls,	president	de	la	Federa-
ció	Catalana	de	Venedors	de	Vehicles	
a	Motor,	i	de	Miquel	Donnay	Richarte,	
president	del	Gremi	de	Venedors	de	Ve-
hicles	de	Motor,	perquè	exposin	la	si-
tuació	del	sector	i	els	problemes	i	les	
propostes	per	a	la	venda	d’automòbils	
i	motocicletes
Tram. 356-00467/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
la sessió núm. 32, tinguda el dia 27.05.2009 (DSPC-C 
581).

Sol·licitud	de	compareixença	del	direc-
tor	de	l’Institut	Ramon	Llull	davant	la	
Comissió	de	Política	Cultural	perquè	
expliqui	la	participació	de	Catalunya	a	
la	Biennal	de	Venècia
Tram. 356-00468/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 55757).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 22.05.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	les	condicions	i	el	ca-
lendari	previstos	per	al	procés	de	trans-
ferència	del	servei	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 354-00265/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 55982).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territorial, 
sessió del 28.05.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Cultural	amb	el	
conseller	de	Cultura	i	Mitjans	de	Comu-
nicació	sobre	el	Pla	d’Equipaments	Cul-
turals	de	Catalunya	(PECCat	2009-2019)	
i	el	seu	finançament
Tram. 354-00268/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
56431).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Cultural, 
sessió del 22.05.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	l’aturada	de	la	tunela-
dora	número	2	de	la	línia	9	del	metro
Tram. 354-00269/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Rull i Andreu, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
56657).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territorial, 
sessió del 28.05.2009.
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4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Mont-
serrat	Abbad,	directora	del	centre	de	
TVE	a	Catalunya,	davant	la	Comissió	de	
Política	Cultural	perquè	informi	sobre	la	
commemoració	del	cinquantè	aniversari	
de	TVE	a	Catalunya	i	sobre	el	projecte	
d’emplaçar	a	Sant	Cugat	del	Vallès	(Va-
llès	Occidental)	la	gestió	i	la	producció	
del	futur	canal	cultural	de	TVE
Tram. 356-00476/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56465).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 22.05.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Ramos	Montes,	director	de	planificació	
de	salut	mental	de	l’Orde	Hospitalari	de	
Sant	Joan	de	Déu,	davant	la	Comissió	
d’Estudi	de	la	Situació	de	les	Persones	
amb	Discapacitats	perquè	hi	faci	apor-
tacions
Tram. 356-00478/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	direc-
tora	de	Televisió	de	Catalunya	davant	la	
Comissió	de	Política	Cultural	perquè	ex-
pliqui	el	projecte	de	convertir	el	canal	33	
en	un	canal	de	televisió	cultural
Tram. 356-00469/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 55758 i 55831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 22.05.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Joel	Jo-
an,	president	del	Col·legi	de	Directors	de	
Cinema	de	Catalunya,	davant	la	Comis-
sió	de	Política	Cultural	perquè	exposi	
els	objectius	de	la	nova	junta	directiva	
d’aquesta	entitat	amb	relació	al	futur	del	
cinema
Tram. 356-00473/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Alòs Lòpez, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 56268).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 22.05.2009.
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4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	de	José	
María	Ibáñez,	president	de	la	Federació	
Espanyola	d’Associacions	de	Centres	
Especials	d’Ocupació	(Feacem),	davant	
la	Comissió	d’Estudi	de	la	Situació	de	
les	Persones	amb	Discapacitats	perquè	
hi	faci	aportacions
Tram. 356-00482/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	federació	Ecom	davant	la	
Comissió	d’Estudi	de	la	Situació	de	les	
Persones	amb	Discapacitats	perquè	ex-
pliquin	les	línies	d’actuació	de	l’entitat
Tram. 356-00483/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Fran-
cesc	Martínez	de	Foix,	director	del	Taller	
Escola	Barcelona,	davant	la	Comissió	
d’Estudi	de	la	Situació	de	les	Persones	
amb	Discapacitats	perquè	hi	faci	apor-
tacions
Tram. 356-00484/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	Catalana	Pro	
Persones	amb	Discapacitat	Intel·lectual	
davant	la	Comissió	d’Estudi	de	la	Situa-
ció	de	les	Persones	amb	Discapacitats	
perquè	expliquin	les	línies	d’actuació	de	
l’entitat
Tram. 356-00479/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Teresa	
Marfull,	gerent	de	la	Federació	Catalana	
d’Associacions	de	Malalts	Mentals,	da-
vant	la	Comissió	d’Estudi	de	la	Situació	
de	les	Persones	amb	Discapacitats	per-
què	hi	faci	aportacions
Tram. 356-00480/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Badia,	excap	del	Servei	de	Programa-
ció	d’Atenció	a	les	Persones	de	l’Institut	
Català	d’Assistència	i	Serveis	Socials,	
davant	la	Comissió	d’Estudi	de	la	Situ-
ació	de	les	Persones	amb	Discapacitats	
perquè	hi	faci	aportacions
Tram. 356-00481/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).
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INFORMACIó

4.53.10.

Sessió	informativa	de	la	comissió	cor-
responent	amb	els	consellers	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	i	
de	Medi	Ambient	i	Habitatge	sobre	les	
actuacions	del	Govern	en	matèria	de	
prevenció	i	extinció	d’incendis,	especi-
alment	pel	que	fa	a	la	campanya	per	a	
l’estiu	del	2009
Tram. 355-00111/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participa-
ció, Conseller, del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (reg. 54946).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 22.04.2009.

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Salut	amb	la	consellera	de	Salut	sobre	
les	mesures	de	vigilància	de	la	grip	del	
virus	A/H1N1	implantades	pel	Departa-
ment	de	Salut	amb	motiu	de	l’aparició	
de	casos	d’aquesta	malaltia	en	humans	
a	Mèxic	i	als	Estats	Units
Tram. 355-00112/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Salut, del 21.05.2009 (DSPC-C 579).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Femarec,	SCCL,	davant	la	
Comissió	d’Estudi	de	la	Situació	de	les	
Persones	amb	Discapacitats	perquè	ex-
pliquin	les	línies	d’actuació	de	l’entitat
Tram. 356-00485/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	Tre-
ball,	Indústria,	Comerç	i	Turisme	amb	
el	conseller	d’Innovació,	Universitats	i	
Empresa	sobre	les	polítiques	sectorials	
del	Departament	d’Innovació,	Universi-
tats	i	Empresa
Tram. 355-00104/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 
27.05.2009 (DSPC-C 581).
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INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	d’Antonio	Vilarrubla	Fe-
nés,	representant	del	Club	Caça	i	Pesca	
de	l’Alt	Urgell,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 353-00504/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	de	Josep	Ignasi	Foix,	
representant	de	la	Societat	de	Pesca-
dors	Esportius	de	l’Alta	Ribagorça,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00505/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	de	Lluís	Ribas	Isern,	re-
presentant	de	la	Societat	de	Pescadors	
Esportius	d’Anglès	i	Comarca,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos-
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00506/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	del	president	de	la	Fe-
deració	Catalana	de	Pesca	Esportiva	i	
Càsting	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 353-00501/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.05.2009 (DSPC-C 
569).

Compareixença	d’una	representació	
de	la	Societat	de	Caça	i	Pesca	Alt	Àneu	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00502/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 34 del Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge, tinguda el dia 21.05.2009 
(DSPC-C 580).

Compareixença	de	Jordi	Sementé	Sayó,	
representant	de	la	Societat	de	Pesca-
dors	Esportius	de	l’Alt	Empordà,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00503/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.05.2009 (DSPC-C 
580).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	
de	la	Societat	La	Bonaigua,	d’Esterri	
d’Àneu	(Pallars	Sobirà),	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 353-00510/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Societat	de	Pescadors	Esportius	de	
Gerri	de	la	Sal	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 353-00511/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Societat	de	Pescadors	La	Guingue-
ta	-	Espot	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 353-00512/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	de	Jaume	Gamatje	No-
guer,	president	de	l’Associació	de	Pes-
ca	de	la	Vall	de	Camprodon,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni-
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00507/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 34 del Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge, tinguda el dia 21.05.2009 
(DSPC-C 580).

Compareixença	de	Marc	Vande	Vliet,	
representant	de	l’Associació	de	Pesca	
Cardós	Tírvia,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pes-
ca	continental
Tram. 353-00508/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	de	Josep	Maria	Tarra-
gona	Masana,	representant	del	Club	
Esportiu	de	Pescadors	Dos	Rius,	de	
Camarasa	(Noguera),	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 353-00509/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 33 del Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge, tinguda el dia 14.05.2009 
(DSPC-C 574).
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4.53.15.

Compareixença	de	Miquel	Sala	Munta-
da,	representant	de	la	Societat	de	Pes-
cadors	Esportius	d’Oliana,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni-
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00516/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	d’una	representació	
de	la	Societat	de	Pescadors	Esportius	
de	Rialp	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 353-00517/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.05.2009 (DSPC-C 
580).

Compareixença	de	Valentí	Rojas	Camps,	
representant	de	l’Agrupació	Joanenca	
de	Pesca,	de	Sant	Joan	de	Vilatorrada	
(Bages),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 353-00518/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.05.2009 (DSPC-C 
580).

Compareixença	de	Josep	Trujillo	Con-
de,	representant	de	la	Societat	de	Pes-
cadors	de	Llavorsí,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 353-00513/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	d’una	representació	
de	la	Societat	de	Caça	i	Pesca	de	Naut	
Aran,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’or-
denació	sostenible	de	la	pesca	conti-
nental
Tram. 353-00514/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 33 del Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge, tinguda el dia 14.05.2009 
(DSPC-C 574).

Compareixença	de	Blas	García	Flores,	
representant	de	la	Societat	Unió	de	Pes-
cadors	Esportius	d’Olesa	de	Montserrat,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00515/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).
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INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	de	Joan	Ramon	Mitjans	
Godino,	representant	de	l’Agrupació	de	
Pescadors	Esportius	de	Súria,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos-
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00522/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	de	Pere	Gort	Cebrian,	
representant	del	Club	Esportiu	de	Pes-
ca	de	Torres	de	Segre,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 353-00523/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.05.2009 (DSPC-C 
580).

Compareixença	de	Joaquim	Mora,	pre-
sident	de	la	Societat	de	Pescadors	de	
Tremp,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 353-00524/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	de	Francesc	Álvarez	
Castro,	representant	del	Club	de	Pesca-
dors	Esportius	de	Solsona,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni-
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00519/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Societat	de	Pescadors	Esportius	de	
Soriguera	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 353-00520/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 33 del Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge, tinguda el dia 14.05.2009 
(DSPC-C 574).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Societat	de	Pescadors	de	Sort	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00521/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).
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INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	de	Federico	Aragón	
Torre,	representant	de	la	Societat	de	
Pesca	Esportiva	de	Valls,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni-
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00528/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.05.2009 (DSPC-C 
580).

Compareixença	de	Joan	Serra	Virga,	
representant	de	la	Societat	Pescadors	
de	Viladrau,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 353-00529/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	de	Josep	Grau	Vide,	
president	de	l’Associació	per	a	l’Estudi	i	
Millora	dels	Salmònids	-	Rius	amb	Vida,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00530/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.05.2009 (DSPC-C 
569).

Compareixença	de	Ramon	Aixalà	Vila,	
president	de	la	Societat	de	Pesca	Es-
portiva	de	la	Vall	de	Boí,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 353-00525/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	de	Joaquim	Luna,	re-
presentant	de	la	Societat	de	Pescadors	
Esportius	de	la	Vall	de	Ribes,	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos-
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00526/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).

Compareixença	d’una	representació	
de	la	Societat	de	Pesca	Esportiva	Vall	
Farrera	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 353-00527/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 14.05.2009 (DSPC-C 
574).
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INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	de	José	Luis	Bruna	Bro-
tons,	jurista	especialitzat	en	temes	de	
pesca	continental	i	president	de	la	Fe-
deració	Espanyola	de	Pesca	i	Càsting,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00534/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.05.2009 (DSPC-C 
580).

Compareixença	d’Adolf	de	Sostoa	Fer-
nández,	de	la	Facultat	de	Biologia	de	la	
Universitat	de	Barcelona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 353-00535/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 07.05.2009 (DSPC-C 
562).

Compareixença	de	Luis	Saenz	de	Pablo,	
expert	en	gestió	de	pesca	continental	a	
les	comarques	de	Tarragona,	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos-
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00536/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 07.05.2009 (DSPC-C 
562).

Compareixença	de	Marc	Ordeix	i	Rigo,	
representant	de	la	Xarxa	de	Custòdia	
del	Territori,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 353-00531/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 07.05.2009 (DSPC-C 
562).

Compareixença	de	Ferran	Llargués	
Gunfaus,	representant	de	Depana,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00532/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.05.2009 (DSPC-C 
569).

Compareixença	de	Carles	Pla	i	Zanuy,	
representant	del	Consell	Interuniversi-
tari	de	Catalunya,	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 353-00533/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 07.05.2009 (DSPC-C 
562).
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4.53.15.

Compareixença	de	Lluís	Pujal,	expresi-
dent	de	la	Federació	Catalana	de	Pesca	
Esportiva	i	Càsting,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 353-00540/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 31 del Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge, tinguda el dia 07.05.2009 
(DSPC-C 562).

Compareixença	d’Esteve	Amor	Belmon-
te,	president	de	l’Associació	de	Distri-
buïdors	d’Articles	de	Pesca,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni-
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00541/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 31 del Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 07.05.2009 (DSPC-
C 562).

Compareixença	de	Josep	Ignasi	Casa-
nova	i	Agustí,	president	de	l’Associa-
ció	de	Productors	i	Usuaris	d’Energia	
Elèctrica,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con-
tinental
Tram. 353-00542/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.05.2009 (DSPC-C 
569).

Compareixença	de	Narcís	Prat,	del	De-
partament	d’Ecologia	de	la	Facultat	de	
Biologia	de	la	Universitat	de	Barcelona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00537/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.05.2009 (DSPC-C 
569).

Compareixença	de	Carles	Ibáñez,	di-
rector	de	la	Unitat	d’Ecosistemes	Aquà-
tics	de	l’Institut	de	Recerca	i	Tecnologia	
Agroalimentàries,	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 353-00538/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.05.2009 (DSPC-C 
569).

Compareixença	de	Joaquim	Vinyals	
Sautat,	expert	en	ciprínids,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni-
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00539/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.05.2009 (DSPC-C 
569).
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INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Agèn-
cia	de	l’Habitatge	de	Catalunya
Tram. 353-00555/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.05.2009 (DSPC-C 
580).

Compareixença	d’una	representació	
de	l’Associació	Catalana	de	Municipis	
i	Comarques	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Agència	de	l’Habitatge	de	Ca-
talunya
Tram. 353-00556/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.05.2009 (DSPC-C 
580).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Candidatura	Autònoma	de	Treballa-
dors	i	Treballadores	de	l’Administració	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Agència	de	l’Habitatge	de	Ca-
talunya
Tram. 353-00557/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.05.2009 (DSPC-C 
580).

Compareixença	de	Josep	Grau	Cotilla,	
representant	d’Endesa	Generación,	SA,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena-
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00543/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.05.2009 (DSPC-C 
569).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	d’Hostaleria	de	Lleida	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 353-00544/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.05.2009 (DSPC-C 
569).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	d’Hostaleria	de	les	comar-
ques	de	Girona	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pes-
ca	continental
Tram. 353-00545/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 31 del Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge, tinguda el dia 07.05.2009 
(DSPC-C 562).
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INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	Catalana	Pro	Persones	amb	
Discapacitat	Intel·lectual	davant	la	Co-
missió	d’Estudi	de	la	Situació	de	les	
Persones	amb	Discapacitats	perquè	ex-
pliquin	les	línies	d’actuació	de	l’entitat
Tram. 357-00311/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Compareixença	de	Teresa	Marfull,	ge-
rent	de	la	Federació	Catalana	d’Asso-
ciacions	de	Malalts	Mentals,	davant	la	
Comissió	d’Estudi	de	la	Situació	de	les	
Persones	amb	Discapacitats	perquè	hi	
faci	aportacions
Tram. 357-00312/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Compareixença	de	Josep	Badia,	excap	
del	Servei	de	Programació	d’Atenció	a	
les	Persones	de	l’Institut	Català	d’As-
sistència	i	Serveis	Socials,	davant	la	
Comissió	d’Estudi	de	la	Situació	de	les	
Persones	amb	Discapacitats	perquè	hi	
faci	aportacions
Tram. 357-00313/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Compareixença	d’una	representació	del	
Comitè	d’Empresa	d’Adigsa	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’Agència	de	l’Habi-
tatge	de	Catalunya
Tram. 353-00558/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.05.2009 (DSPC-C 
580).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	d’Associacions	de	Veïns	
d’Habitatges	Socials	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Agència	de	
l’Habitatge	de	Catalunya
Tram. 353-00559/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.05.2009 (DSPC-C 
580).

Compareixença	de	Josep	Ramos	Mon-
tes,	director	de	planificació	de	salut	
mental	de	l’Orde	Hospitalari	de	Sant	Jo-
an	de	Déu,	davant	la	Comissió	d’Estudi	
de	la	Situació	de	les	Persones	amb	Dis-
capacitats	perquè	hi	faci	aportacions
Tram. 357-00310/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).



2 de juny de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 475

74

INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	de	representants	de	Fe-
marec,	SCCL,	davant	la	Comissió	d’Es-
tudi	de	la	Situació	de	les	Persones	amb	
Discapacitats	perquè	expliquin	les	líni-
es	d’actuació	de	l’entitat
Tram. 357-00317/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Compareixença	de	Jaume	Roure	i	Calls,	
president	de	la	Federació	Catalana	de	
Venedors	de	Vehicles	a	Motor,	i	de	Mi-
quel	Donnay	Richarte,	president	del	
Gremi	de	Venedors	de	Vehicles	de	Mo-
tor,	perquè	exposin	la	situació	del	sec-
tor	i	els	problemes	i	les	propostes	per	a	
la	venda	d’automòbils	i	motocicletes
Tram. 357-00318/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 32, tinguda el dia 27.05.2009 (DSPC-C 
581).

Compareixença	de	José	María	Ibáñez,	
president	de	la	Federació	Espanyola	
d’Associacions	de	Centres	Especials	
d’Ocupació	(Feacem),	davant	la	Comis-
sió	d’Estudi	de	la	Situació	de	les	Per-
sones	amb	Discapacitats	perquè	hi	faci	
aportacions
Tram. 357-00314/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Compareixença	de	representants	de	
la	federació	Ecom	davant	la	Comissió	
d’Estudi	de	la	Situació	de	les	Persones	
amb	Discapacitats	perquè	expliquin	les	
línies	d’actuació	de	l’entitat
Tram. 357-00315/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Compareixença	de	Francesc	Martínez	
de	Foix,	director	del	Taller	Escola	Bar-
celona,	davant	la	Comissió	d’Estudi	de	
la	Situació	de	les	Persones	amb	Disca-
pacitats	perquè	hi	faci	aportacions
Tram. 357-00316/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).
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INFORMACIó

4.70.05.

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Presa	de	possessió	del	director	de	l’Ofi-
cina	Antifrau	de	Catalunya

Acta

Al Palau del Parlament, el 26 de maig de 2009 a les 
nou del matí i un minut, davant el president del Parla-
ment, Ernest Benach i Pascual, que presideix l’acte, i en 
presència de membres de la Mesa del Parlament i de la 
secretària general, del conseller d’Economia i Finances, 
del conseller de Governació i Administracions Públi-
ques, de la consellera de Justícia, de presidents, porta-
veus i diputats dels grups parlamentaris, de la presidenta 
i la fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, del president del Consell Consultiu, del sín-
dic de Greuges i del síndic major de la Sindicatura de 
Comptes, ha pres possessió com a director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya David Martínez Madero.

La secretària general ha llegit la Resolució 471/VIII del 
Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeix el director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

El president del Parlament ha lliurat a l’interessat la 
credencial del nomenament. David Martínez Madero 
ha adreçat unes paraules als assistents i, finalment, el 
president del Parlament ha clos l’acte desitjant al direc-
tor de l’Oficina Antifrau de Catalunya una tasca plena 
d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte s’ha clos a les nou del matí i dotze minuts.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2009

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIó TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria	explicativa	de	l’Institut	Català	
de	Finances	corresponent	al	primer	tri-
mestre	del	2009
Tram. 334-00103/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Coneixement i tramesa a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 26.05.2009

A la Mesa del Parlament

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa 
l’article 39.2 de la Llei 15/2008, de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2009, tramet adjunta la 
Memòria explicativa sobre l’activitat de l’Institut Ca-
talà de Finances, corresponent al primer trimestre de 
l’exercici 2009.

Barcelona, 15 de maig de 2009

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.




