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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 del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 200-00054/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 3

Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball
Tram. 200-00062/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 3

Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 200-00063/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 3

Projecte de llei dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 200-00064/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 3

Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya
Tram. 200-00070/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 3

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 4

Proposició de llei sobre el règim especial 
de la Cerdanya
Tram. 202-00075/08
Esmenes a la totalitat p. 4

3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de normes d’actuació i de règim 
interior de l’Oficina Antifrau
Tram. 221-00016/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes, objec-
cions o observacions motivades p. 4
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes, objec-
cions o observacions motivades p. 4

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els ajuts per a 
pal·liar els efectes del temporal d’agost a les explo-
tacions agràries del Segrià i la Noguera
Tram. 250-02283/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 5
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 5

Proposta de resolució sobre l’abaratiment 
del cost del servei d’aerobús i sobre la planificació de 
noves línies de connexió entre l’aeroport de Barcelo-
na i altres poblacions de l’entorn metropolità
Tram. 250-02285/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 5
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 5

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un conveni de col·laboració amb la Federació Ca-
talana de Voluntariat Social per a la celebració de 
l’Any Europeu del Voluntariat
Tram. 250-02287/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució sobre els serveis 
del centre d’atenció primària projectat al barri de la 
Granja de Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 250-02288/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una secció d’educació secundària a Castellterçol 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02289/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària a Mollet del Va-
llès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02290/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre la diagnosi 
tècnica i la definició d’usos de la casa castell de 
Gaspar de Portolà, de Castellnou del Montsec, a 
Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
Tram. 250-02293/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la declaració 
del cementiri municipal de Cardedeu (Vallès Orien-
tal) com a bé cultural d’interès nacional
Tram. 250-02294/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8
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Proposta de resolució sobre la vigilància 
del paratge del massís del Farell
Tram. 250-02295/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre les empreses 
catalanes a Cuba
Tram. 250-02296/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9
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Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un període transitori en el canvi de l’itinerari for-
matiu del batxillerat per a accedir als estudis univer-
sitaris de psicologia
Tram. 250-02297/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la reducció del 
temps d’espera entre la sol·licitud i el pagament de 
prestacions i ajuts a les famílies
Tram. 250-02298/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre l’excepció de 
la prohibició de circulació de vehicles pesants de 
transport de raïm durant la verema
Tram. 250-02299/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de la connexió aèria entre Barcelona i Vitòria i l’incre-
ment de les rutes i les freqüències de vol entre els 
aeroports catalans i els de la resta de l’Estat
Tram. 250-02301/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

3.10.92. Procediments de participació en l’apli-
cació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la unió europea

Control dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat amb relació a la Proposta de regla-
ment del Parlament Europeu i del Consell relatiu a 
la competència, la llei aplicable, el reconeixement i 
l’execució de les resolucions i els actes autèntics en 
matèria de successions i a la creació d’un certificat 
successori europeu
Tram. 295-00001/08
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 12

3.15. mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el desplegament i l’aplicació de la Llei 
12/2009, d’educació
Tram. 302-00194/08
Presentació p. 12

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la crisi econòmica i l’augment de la 
desocupació
Tram. 302-00195/08
Presentació p. 13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’evolució dels expedients de regulació 
d’ocupació en el sector de l’automoció
Tram. 302-00196/08
Presentació p. 14

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre universitats i recerca
Tram. 302-00197/08
Presentació p. 15

4. informació

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

Situació de compatibilitat o d’incompatibi-
litat d’una diputada
Tram. 234-00044/08
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 16
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3.01.01.

Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a ca-
talunya
Tram. 200-00063/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61896).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 05.11.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Projecte de llei dels drets i les oportuni-
tats de la infància i l’adolescència
Tram. 200-00064/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 61887); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61954).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2009 al 09.11.2009).

Finiment del termini: atesa la tramitació d’urgència 
acordada, 10.11.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Projecte de llei de l’autoritat de Protec-
ció de Dades de catalunya
Tram. 200-00070/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 61697).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 10.11.2009 al 16.11.2009).

Finiment del termini: 17.11.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 61694); Grup Mixt (reg. 61782).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 10.11.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Projecte de llei de l’agència catalana 
d’inspecció de Treball
Tram. 200-00062/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 61694).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies 
hàbils (del 06.11.2009 a l’11.11.2009).

Finiment del termini: 12.11.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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3.01.02.

3.01.10. PROPOSTES DE NORMES DE RèGIM INTE-
RIOR

Projecte de normes d’actuació i de rè-
gim interior de l’oficina antifrau
Tram. 221-00016/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes, objeccions o observacions moti-
vades

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61870).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes, objeccions o observacions moti-
vades

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 61893); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 61914); Grup Mixt (reg. 
61929); Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
61953).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 05.11.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 61695); Grup Mixt (reg. 61784).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposició de llei sobre el règim espe-
cial de la cerdanya
Tram. 202-00075/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 61575 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(Reg. 61575)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, presenten una esmena a la totalitat de retorn 
de la Proposició de Llei sobre el règim especial de la 
Cerdanya (N. T. 202-00075/08).

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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA
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3.10.25.

Proposta de resolució sobre l’abarati-
ment del cost del servei d’aerobús i so-
bre la planificació de noves línies de 
connexió entre l’aeroport de Barcelona 
i altres poblacions de l’entorn metropo-
lità
Tram. 250-02285/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61875).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61900).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.

3.10. PROCEDIMENTS qUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta de resolució sobre els ajuts 
per a pal·liar els efectes del temporal 
d’agost a les explotacions agràries del 
segrià i la noguera
Tram. 250-02283/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61875).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61900).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.



4 de novembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 561

6

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta de resolució sobre els serveis 
del centre d’atenció primària projectat al 
barri de la Granja de molins de rei (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-02288/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61866); Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 61875).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61892); Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 61900).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61913).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 05.11.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta de resolució sobre l’establi-
ment d’un conveni de col·laboració amb 
la federació catalana de Voluntariat so-
cial per a la celebració de l’any europeu 
del Voluntariat
Tram. 250-02287/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61875).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61900).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.
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3.10.25.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un institut d’educació secundària a 
mollet del Vallès (Vallès oriental)
Tram. 250-02290/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61866).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61892).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’una secció d’educació secun-
dària a castellterçol (Vallès oriental)
Tram. 250-02289/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61866).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61892).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.
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3.10.25.

Proposta de resolució sobre la declara-
ció del cementiri municipal de cardedeu 
(Vallès oriental) com a bé cultural d’in-
terès nacional
Tram. 250-02294/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61866).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61892).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.

Proposta de resolució sobre la diagnosi 
tècnica i la definició d’usos de la casa 
castell de Gaspar de Portolà, de cas-
tellnou del montsec, a sant esteve de 
la sarga (Pallars Jussà)
Tram. 250-02293/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61866).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61892).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.
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3.10.25.

Proposta de resolució sobre les empre-
ses catalanes a cuba
Tram. 250-02296/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61866); Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 61875).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61892); Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 61900).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61913).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 05.11.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta de resolució sobre la vigilàn-
cia del paratge del massís del farell
Tram. 250-02295/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61875).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61900).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.
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Proposta de resolució sobre la reducció 
del temps d’espera entre la sol·licitud i 
el pagament de prestacions i ajuts a les 
famílies
Tram. 250-02298/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61866); Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 61875).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61892); Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 61900).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61913).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 05.11.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta de resolució sobre l’establi-
ment d’un període transitori en el canvi 
de l’itinerari formatiu del batxillerat per a 
accedir als estudis universitaris de psi-
cologia
Tram. 250-02297/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61866).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61892).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.
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Proposta de resolució sobre la recupe-
ració de la connexió aèria entre Barcelo-
na i Vitòria i l’increment de les rutes i les 
freqüències de vol entre els aeroports 
catalans i els de la resta de l’estat
Tram. 250-02301/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61875).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61900).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.

Proposta de resolució sobre l’excepció 
de la prohibició de circulació de vehi-
cles pesants de transport de raïm du-
rant la verema
Tram. 250-02299/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61866).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61892).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.11.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61913).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 05.11.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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3.15. MOCIONS SUBSEGüENTS A INTERPEL-
LACIONS

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el desplegament i l’aplica-
ció de la Llei 12/2009, d’educació
Tram. 302-00194/08

Presentació
Josep Maria Freixanet i Mayans, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 61852 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 02.11.2009

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Freixanet i Mayans, diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que preveu l’article 139 del Reglament 
presenta la següent moció subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre el desplegament i l’aplicació de la Llei 
12/2009, d’educació. (Tram. 300-00235/08).

Moció

La Llei d’educació de Catalunya aprovada pel Parla-
ment l’1 de juliol de 2009 descriu un model educatiu 
propi, en desenvolupament de les noves prescripcions de 
l’Estatut. Es tracta d’una regulació general, que té com 
a propòsit facilitar un marc legal, institucional i estable 
del sistema educatiu català.

La Llei d’educació de Catalunya explicita, defineix i 
estableix el model d’escola catalana que té com a una 
de les principals garanties el coneixement i el domini de 
la llengua pròpia del país com a llengua de pensament i 
d’aprenentatge; però també com a element d’integració 
social i de comunicació amb els altres. La llengua és 
una eina de cohesió social de primer ordre.

Des del punt de vista normatiu, la llei s’inscriu en el 
marc jurídic que defineix el bloc de constitucionalitat i 
desplega i desenvolupa les competències que en matèria 
educativa reconeix l’Estatut. Concretament, en desenvo-
lupa l’article 21, dedicat precisament als drets i deures en 
l’àmbit de l’educació. A més, desplega fonamentalment 
les competències de la Generalitat de caràcter legislatiu 
en l’àmbit educatiu (art. 131), però també incideix per 
connexió amb d’altres títols competencials com el de 
llengua pròpia (art. 143) i el de la funció pública (art. 
136) en els aspectes docents i l’article 111, que defineix 
les competències compartides de la Generalitat.

En aquest sentit el Consell Consultiu va emetre dicta-
men favorable del Projecte de llei d’educació afirmant 
que és constitucional i estatutari.

3.10.92. PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIó EN 
L’APLICACIó DELS PRINCIPIS DE SUBSI-
DIARIETAT I PROPORCIONALITAT PER LA 
UNIó EUROPEA

control dels principis de subsidiarietat 
i proporcionalitat amb relació a la Pro-
posta de reglament del Parlament euro-
peu i del consell relatiu a la competèn-
cia, la llei aplicable, el reconeixement i 
l’execució de les resolucions i els actes 
autèntics en matèria de successions i 
a la creació d’un certificat successori 
europeu
Tram. 295-00001/08

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61895).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 04.11.2009 al 06.11.2009), 
i última.

Finiment del termini: 09.11.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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sabilitat d’impulsar i afavorir la negociació entre els 
agents econòmics i socials o alternativament, prendre 
les decisions polítiques necessàries en favor de les es-
mentades reformes.

B) Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat en relació a l’augment de la desocupació i la 
crisi econòmica a: 

1. Afrontar de manera urgent la reforma del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, dotant-lo dels recursos sufi-
cients que li permetin augmentar la intermediació entre 
els treballadors desocupats i les empreses, i garantint 
la diversificació de l’oferta en relació a l’evolució del 
sistema productiu.

2. Reclamar al Govern de l’Estat les modificacions le-
gals oportunes per tal d’acabar amb el monopoli dels 
serveis públics d’ocupació, amb la participació d’entitats 
privades en les tasques d’intermediació laboral, orienta-
ció, formació, reclutament, selecció o recol·locació dels 
treballadors.

3. Millorar el funcionament dels mecanismes d’infor-
mació als treballadors desocupats respecte a l’oferta 
formativa disponible perquè puguin reforçar llurs ca-
pacitats professionals i millorar la seva ocupabilitat.

4. Simplificar la tramitació administrativa i la resolu-
ció de les convocatòries d’accions formatives perquè el 
temps de resolució es pugui reduir a la meitat.

5. Corregir les disfuncions i millorar el funcionament 
de les meses locals d’ocupació per mitjà dels pactes ter-
ritorials i de la concertació.

6. Diversificar l’oferta formativa del centres de forma-
ció, adequant-la en quantitat i varietat a les demandes 
dels diferents sectors professionals i de les necessitats 
territorials, ampliant els recursos destinats a aquests 
centres.

7. Duplicar els recursos destinats a la formació de de-
mandants d’ocupació perquè, mentre estiguin deso-
cupats o cercant feina, puguin participar en accions 
formatives que millorin llurs capacitats professionals, i 
adaptar aquests recursos a les necessitats de qualificació 
que requereixen els sectors emergents i prioritaris.

8. Donar suport, amb caràcter prioritari als projectes 
dels nous emprenedors en la línia de potenciar els re-
cursos destinats a la creació i consolidació d’empreses 
i de l’ocupació autònoma, per mitjà de l’assessorament 
i la formació.

9. Crear i dotar convenientment un fons econòmic des-
tinat a garantir la protecció social dels treballadors au-
tònoms amb problemes econòmics.

C) Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat en relació a la situació dels treballadors de l’em-
presa Lear de Roquetes (Baix Ebre) a: 

1. Dur a terme les accions necessàries per tal que l’em-
presa no deslocalitzi la seva planta de Roquetes (Baix 
Ebre), evitant l’acomiadament del 518 treballadors de 
la planta.

2. Realitzar, a través del Departament de Treball, una 
aplicació estricta dels requisits establerts a la llei per a 

Atesos aquests principis i consideracions, el Parlament 
de Catalunya declara: 

– El suport institucional al model educatiu propi de Ca-
talunya i a la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

I insta el Govern de la Generalitat a: 

– Desenvolupar totes les competències que en matèria 
educativa reconeix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
i, així, desplegar i aplicar en temps i forma els preceptes 
que disposa la llei 12/2009, d’educació.

– Continuar implementant un marc educatiu estable i 
unes polítiques orientades a garantir la igualtat d’opor-
tunitats, l’atenció a les famílies, la qualitat de vida, la 
cohesió social i territorial amb un sistema educatiu mo-
dern i de qualitat.

– Presentar en el Parlament de Catalunya i abans d’aca-
bar l’actual període de sessions, el calendari i continguts 
del desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Josep Maria Freixanet i Mayans
Diputat de GP d’Esquerra

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la crisi econòmica i l’aug-
ment de la desocupació
Tram. 302-00195/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 61853 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 02.11.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Enric 
Millo i Rocher, Diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb allò 
que disposa l’article 139 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent moció subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la crisi econòmica i l’augment de la 
desocupació. Tram. 300-00234/08.

Moció

A) El Parlament de Catalunya manifesta la importància 
de que a través del diàleg social entre els agents econò-
mics i socials, representats per les patronals empresari-
als i els sindicats, es puguin assolir els acords generals 
que permetin implementar les reformes estructurals en 
l’àmbit fiscal, econòmic i laboral que afavoreixin la cre-
ació d’ocupació, la competitivitat de les empreses i de 
les plantes productives situades a Espanya. Per aquest 
motiu, insta el Govern de la Generalitat a reclamar al 
Govern de l’Estat que no desisteixi de la seva respon-
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Durant aquests set anys, no s’ha produït, des del Go-
vern, cap iniciativa que hagi significat un reforçament 
de l’estructura productiva de l’empresa.

En aquests moments, s’ha produït l’anunci del tanca-
ment de la planta de Roquetes de l’empresa Lear el que 
pot significar, de confirmar-se, un cop molt dur sobre 
l’ocupació de les Terres de l’Ebre.

Per tot això,

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que fa 
a l’empresa Lear Corporation, a reforçar les converses 
amb la mesa de negociació per tal de trobar un pla de 
viabilitat de la planta que l’empresa té a Roquetes, a les 
Terres de l’Ebre, per a defensar el màxim nombre de 
llocs de treball i que permeti la reorientació cap a una 
producció de més valor afegit i no basada en el baix 
cost de la mà d’obra.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar, en el termini de sis mesos, i a promoure un progra-
ma de dinamització econòmica de les Terres de l’Ebre 
dirigit a: 

a) Reforçar el teixit econòmic i, per extensió, el nivell 
d’ocupació de la zona tot promovent el desenvolupament 
de les potencialitats endògenes que té.

b) Avançar en la diversificació de l’activitat econòmica 
i productiva de la zona, enfortint el sector de serveis, 
especialment els relacionats amb les persones i les em-
preses, i també en l’àmbit del turisme d’interior.

c) Fomentar la formació tècnica i professional, la quali-
tat i la quantitat dels serveis i els subministraments i les 
infraestructures de la zona, especialment pel que fa a la 
promoció de sòl industrial mitjançant la participació de 
l’Institut Català del Sòl.

d) Millorar el nivell d’equipament tecnològic de les 
Terres de l’Ebre per crear les condicions de desenvo-
lupament d’activitats de més valor afegit i, consegüent-
ment, més resistents a les oscil·lacions dels cicles eco-
nòmics.

e) Afavorir, paral·lelament, la capacitat d’adaptar-se de 
les persones sense feina als canvis en l’activitat que es 
vol promoure.

3. El programa a què fa referència l’apartat 2, s’ha de 
dotar dels recursos públics corresponents i s’ha de de-
senvolupar, quan s’escaigui, en coordinació amb les 
altres administracions, i els agents socials i econòmics 
del territori.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar, a les Terres de l’Ebre, les mesures destinades a la 
creació d’ocupació i de noves empreses com a instru-
ment eficient de desenvolupament econòmic: 

a) Incrementar les dotacions econòmiques pròpies  
–i negociar amb el Govern de l’Estat un augment–, 
destinades als col·lectius en situació de risc d’exclusió 
laboral.

b) Incrementar les dotacions econòmiques pròpies  
–i negociar amb el Govern de l’Estat un augment–, des-
tinades als contractes d’inserció laboral.

autoritzar un expedient de treball que afecti a la plan-
ta de Lear de Roquetes (Baix Ebre), amb l’objectiu de 
que es garanteix la continuïtat de la planta i d’una part 
important dels llocs de treball actuals.

3. Que en el cas que es produeixin acomiadaments a la 
planta de Lear de Roquetes, exigir a l’empresa l’aplicació 
d’un Pla Social que contempli tota la despesa necessària 
en formació dels treballadors acomiadats per millorar 
la seva ocupabilitat, plans d’outplacement, i projectes 
de suport financer i assessorament als treballadors que 
es vulguin autoocupar en projectes de microempreses 
en nous jaciments d’ocupació.

4. Incrementar els recursos públics destinats a la for-
mació d’aturats que es destinen a les comarques de les 
Terres de l’Ebre.

5. Impulsar l’establiment de nous projectes industrials 
a les Terres de l’Ebre per tal de garantir una diversitat 
de sectors productius amb l’establiment d’un pla de di-
namització comarcal adreçat a les comarques del Baix 
Ebre i Montsià.

6. Accelerar la tramitació i execució dels projectes 
d’obres en infraestructures pendents a les comarques de 
l’Ebre que han de millorar la seva situació competitiva 
per a acollir projectes empresarials.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Dolors Montserrat i Culleré

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’evolució dels expedients 
de regulació d’ocupació en el sector de 
l’automoció
Tram. 302-00196/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61854 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 02.11.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Meritxell Borràs i 
Solé, diputada del Grup parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’evolució 
dels expedients de regulació d’ocupació en el sector de 
l’automoció (tram. 300-00237/08).

Moció

L’any 2002 es va dur a terme la deslocalització de Lear 
Corporation a Cervera, fet que va comportar una situa-
ció de dificultat laboral, econòmica i social a la comarca 
de la Segarra, i alertava de la possibilitat de la desloca-
lització, en un futur, de Lear Roquetes sinó s’aconseguia 
producte amb valor afegit.
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2. El Parlament lamenta la greu retallada pressupostària 
en l’àmbit de la R+D+I en els pressupostos generals de 
l’Estat, en aquest sentit insta el Govern de la Generali-
tat a reclamar al govern de l’Estat la transferència del 
finançament en l’àmbit de la Recerca i Innovació que 
sigui suficient per evitar el risc de paràlisi del sistema 
de ciència i tecnologia català.

3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a crear 
un programa d’incorporació de Doctors en l’àmbit de 
l’empresa catalana tot dotant-lo del fons corresponent 
en els propers pressupostos 2010, del Govern de la Ge-
neralitat.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola  Antoni Castellà i Clavé
Portaveu del G. P. de CiU  Diputat del G. P. de CiU

c) Fomentar l’ocupació, amb els corresponents nivells 
formatius per a les persones més grans de quaranta-
cinc anys.

d) Reforçar els programes d’integració social, d’ajut 
familiar i altres de similars per reduir l’impacte de 
l’increment de l’atur, i adaptar els recursos econòmics 
i l’estructura de serveis a un increment de la demanda 
d’ajuts familiars.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a retirar la 
tramitació del Pla Territorial de les Terres de l’Ebre i a 
deixar en vigor el pla aprovat l’any 2002 per unanimitat 
en el si de l’Institut de Desenvolupament de les Terres 
de l’Ebre, atès que la proposta actual limita les possibi-
litats de creixement econòmic de les Terres de l’Ebre.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar el 
Govern de l’Estat a garantir la interconnexió per Gan-
desa i Benifallet de l’autovia A-68 amb l’eix de l’Ebre 
desdoblat.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
de manera definitiva la construcció de l’Anell viari del 
Delta.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a poten-
ciar el corredor ferroviari del Mediterrani –tant d’alta 
velocitat com de mercaderies– garantint la connexió de 
les Terres de l’Ebre amb aquest corredor.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Borràs i Solé
Portaveu del G. P de CiU Diputada del G. P de CiU

moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre universitats i recerca
Tram. 302-00197/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 61855 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 02.11.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Antoni Castellà i 
Clavé, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre universi-
tats i recerca. (Tram. 300-00236/08).

Moció

1. Després d’un any de la signatura del Pacte Nacional 
per a la Recerca i la Innovació, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern de la Generalitat a concretar el 
repte 6è del pacte presentat en el termini d’un mes: el 
Pla de Recerca i Innovació 2009-2013.
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4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS òRGANS DE LA CAMBRA

situació de compatibilitat o d’incompa-
tibilitat d’una diputada
Tram. 234-00044/08

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el dia 29 d’octubre de 2009, ha acordat d’establir 
el dictamen següent: 

Una vegada examinades les dades declarades per la 
diputada Eva García Rodríguez relatives a la professió 
que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord 
amb l’article 16.1.b del Reglament i la legislació aplica-
ble, la Comissió, en compliment del que disposa l’article 
11.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de com-
patibilitat de la diputada Eva García Rodríguez (tram. 
234-00044/08).

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
David Pérez Ibáñez Ramon Espadaler i Parcerisas
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