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

1.10.	 Resolucions

Resolució 550/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’elaboració d’estudis referents a la 
síndrome del despoblament massiu de les abelles, 
els ajuts als apicultors i la creació d’una marca 
col·lec tiva per a la mel
Tram. 250-02138/08
Adopció p. 25

Resolució 551/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’elaboració i la posada en marxa 
d’un pla de reestructuració del sector del bestiar 
oví i cabrum
Tram. 250-02194/08
Adopció p. 25

Resolució 552/VIII del Parlament de Cata
lunya, sobre mesures pal·liatives per a compensar 
una part del sector pesquer pel pagament de les 
sancions imposades arran de la situació creada per 
la puja de preus del petroli de l’any 2005
Tram. 250-02267/08
Adopció p. 26

Resolució 553/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la resolució del problema que la 
normativa sobre tripulacions mínimes ocasiona als 
pescadors artesanals
Tram. 250-02268/08
Adopció p. 26

Resolució 554/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la qualificació de zona protegida de 
la Masia Blanca, del Vendrell (Baix Penedès) i la 
viabilitat de conservar aquesta reserva marina, en 
compatibilitat amb les obres d’ampliació del port de 
Comaruga
Tram. 250-02272/08
Adopció p. 27

1.15.	 Mocions

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
Aprovació p. 27

Moció 64/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la potenciació del corredor ferroviari del Me
diterrani
Tram. 302-00196/08
Aprovació p. 28

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a lluitar contra les conductes il·lí cites dels càrrecs 
públics
Tram. 300-00238/08
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre els casos re
cents de corrupció que són objecte d’investigació 
judicial
Tram. 300-00239/08
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre les expecta
tives davant de la Conferència de les Parts del Con
veni de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, 
de Copenhaguen
Tram. 300-00240/08
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre la política en 
matèria de joc
Tram. 300-00241/08
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a afrontar la crisi econòmica
Tram. 300-00242/08
Substanciació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de suport a les persones en situació de dependèn
cia
Tram. 300-00243/08
Substanciació p. 29

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

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

2.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de mesures urgents en 
matèria fiscal aplicables a l’adquisició, el lloguer i el 
finançament de l’habitatge habitual
Tram. 202-00054/08
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 29
Debat de totalitat p. 29

Proposició de llei sobre el règim especial 
de la Cerdanya
Tram. 202-00075/08
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 30
Debat de totalitat p. 30
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2.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop
ció	de	resolucions

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una residència, centre de dia i menjador extern per 
a la gent gran amb dependència a Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat)
Tram. 250-02257/08
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre d’excel·lència en sordceguesa
Tram. 250-02260/08
Rebuig p. 30

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·la	cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la crisi econòmica i l’augment de la 
desocupació
Tram. 302-00195/08
Rebuig p. 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre universitats i recerca
Tram. 302-00197/08
Rebuig p. 30

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
Ponència per a elaborar l’Informe p. 31

Projecte de llei de prevenció i control am
bien tal de les activitats
Tram. 200-00058/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 570) p. 31

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. 32

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. 32

Projecte de llei de la llengua de signes ca
talana
Tram. 200-00065/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Debat de totalitat p. 32
Termini per a proposar compareixences p. 32

Projecte de llei sobre el procediment de de
signació dels senadors i senadores que representen 
la Generalitat al Senat
Tram. 200-00066/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Debat de totalitat p. 33
Termini per a proposar compareixences p. 33

Projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 200-00067/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Debat de totalitat p. 33
Termini per a proposar compareixences p. 33

Projecte de llei del Consell de Governs Lo
cals
Tram. 200-00068/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Debat de totalitat p. 34
Termini per a proposar compareixences p. 34

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la 
publicació d’una guia d’itineraris geològics del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Tram. 250-02292/08
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
taula de seguiment per a avaluar la situació dels tre
balladors autònoms
Tram. 250-02302/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament d’una escola a Santa 
Agnès, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02303/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
del cinquè centre d’atenció primària a Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02304/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels efectius dels equips d’atenció primària a les àre
es bàsiques de salut de Mollet del Vallès, la Llagosta, 
Martorelles i Parets del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02305/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una passera sobre el Besòs al Vallès Oriental
Tram. 250-02306/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la creació de 
jutjats de primera instància i d’instrucció a Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02307/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el doblatge en 
català de pel·lícules en tres dimensions
Tram. 250-02308/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre els ajuts als 
agricultors del Pla de l’Estany per la pedregada del 
juliol del 2009
Tram. 250-02309/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’estació de
puradora d’aigües residuals de Serinyà (Pla de 
l’Estany)
Tram. 250-02310/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la partida de gestió de boscos privats
Tram. 250-02311/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la incentivació 
de la col·locació de contenidors refrigerats per a la 
recollida de bestiar mort
Tram. 250-02312/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
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Proposta de resolució sobre la creació del 
Col·legi Oficial de Dietistes Nutricio nistes de Cata
lunya
Tram. 250-02313/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de recreixement de la presa de Margalef 
(Priorat)
Tram. 250-02314/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la substitució 
o la modificació de les barreres de seguretat de la 
carretera T714
Tram. 250-02315/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la substitució 
o la modificació de les barreres de seguretat al tram 
entre Poboleda i la Bisbal de Falset de la carretera 
T702
Tram. 250-02316/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un consultori mèdic a la Bisbal de Falset (Priorat)
Tram. 250-02317/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
boscos del Priorat, especialment els del Parc Natural 
del Montsant
Tram. 250-02318/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la instal·la ció 
a les estacions de Renfe de màquines expenedores 
de bitllets que acceptin el pagament amb targeta de 
crèdit o dèbit
Tram. 250-02319/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la substitució 
o la modificació de les barreres de seguretat al tram 
entre Falset i la Vilella Baixa de la carretera C710
Tram. 250-02320/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la restitució 
del servei de trens de llarg recorregut amb parada 
a Reus (Baix Camp)
Tram. 250-02321/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de les carreteres T700 i TV705 entre 
Prades i Vilanova de Prades
Tram. 250-02322/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de les carreteres T701 a Albarca i C242 
a Prades
Tram. 250-02323/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les línies aèries d’alta tensió elèctrica de la urba
nització El Pinar, de Reus (Baix Camp)
Tram. 250-02324/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei ferroviari entre Reus i Barcelona i entre 
Reus i Tarragona amb l’augment de la freqüència 
de pas o de la capacitat dels combois
Tram. 250-02325/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la difusió de 
les mesures de prevenció i higiene amb relació a 
la grip del virus A(H1N1) a través dels mitjans de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-02326/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la planificació, 
la construcció i la posada en funcio nament d’una 
escola oficial d’idiomes a Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 250-02327/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
títol de transport per a persones de seixanta anys o 
més dins del marc de la integració tarifària
Tram. 250-02328/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’extensió del 
servei de rodalia de la línia 3 de Renfe fins a Ripoll
Tram. 250-02329/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’obtenció del 
certificat de qualificació individual en instal·lacions elèc
triques de baixa tensió
Tram. 250-02330/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el manteni
ment del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02331/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el Pla director 
urbanístic per a la concreció i la delimitació de la 
reserva de sòl per a l’establiment de l’eix Transversal 
Ferroviari
Tram. 250-02332/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’agilitació del 
protocol d’actuació en el cas que la captura per immo
bilització d’animals ensalvatgits no sigui possible
Tram. 250-02333/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
del tram del congost de Tresponts de la carretera 
C14
Tram. 250-02334/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei d’autobusos d’Hispano Igualadina entre 
Reus i Tarragona
Tram. 250-02335/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
boscos del Baix Camp, especial ment els del futur 
parc natural de les muntanyes de Prades
Tram. 250-02336/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’acceleració 
dels treballs de la comissió interdepartamental so
bre els usos de la Masia de Copons, a Sort (Pallars 
Sobirà)
Tram. 250-02337/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el retorn de la 
documentació municipal confiscada per les tropes 
franquistes durant la Guerra Civil
Tram. 250-02338/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre els alumnes 
amb necessitats educatives especials de Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-02340/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
dels arcs del castell de Sant Ferran, de Figueres 
(Alt Empordà)
Tram. 250-02341/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
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Proposta de resolució sobre el cobriment 
de les necessitats de personal i de subministrament 
del centre penitenciari del puig de les Basses, de 
Figueres (Alt Empordà), amb recursos locals
Tram. 250-02342/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’Oficina d’Acció Ciutadana de Mataró (Mares
me)
Tram. 250-02343/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de telefonia mòbil a Cabrils (Maresme)
Tram. 250-02345/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a afrontar la situació de col·lapse del 
centre d’atenció a persones disminuïdes de Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02346/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el finiment de 
les obres d’ampliació de la depuradora d’aigües 
residuals de Sant Pau de Riusec i el garantiment de 
la salubritat de les aigües del riu Sec a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-02347/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre els ajuts del 
Pla d’iniciatives de dinamització comarcal
Tram. 250-02348/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el foment de 
l’activitat logística
Tram. 250-02349/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre els serveis 
als usuaris del CAP Fontetes i sobre l’increment de 
facultatius i el millorament dels accessos al CAP 
La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc
cidental)
Tram. 250-02350/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’obertura d’ofi
cines d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra 
a tots els districtes de Barcelona
Tram. 250-02351/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’equiparació 
de les persones amb discapacitat intel·lectual sense 
autonomia personal amb les persones amb disca
pacitat física per a l’obtenció de la targeta blanca de 
transport especial a Barcelona
Tram. 250-02352/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la revisió de 
la decisió del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques d’excloure el projecte d’intervenció 
integral dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, 
de Barcelona, de les actuacions subvencionables
Tram. 250-02353/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 250-02354/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució d’aprovació del Man
dat marc del sistema públic audiovisual
Tram. 250-02393/08
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el manteni
ment de les denominacions «vacances de Nadal» 
i «vacances de Setmana Santa» en el calendari 
escolar
Tram. 250-02416/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la modificació 
del procediment d’adjudicació d’herències intestades 
a la Generalitat
Tram. 250-02417/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’autorització 
d’una prova experimental sobre la selectivitat del 
vesc per a la captura d’ocells que inclogui la captura 
del tord a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-02418/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la partida pressupostària del Departament d’Educa
ció destinada al pagament compensatori pel trans
port escolar no obligatori a Castelló d’Empúries (Alt 
Empordà)
Tram. 250-02419/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la reparació 
definitiva del passeig de s’Abanell, de Blanes (Sel
va)
Tram. 250-02420/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la planta de Lear a Roquetes (Baix Ebre), sobre 
la formació dels treballadors acomiadats i sobre la 
tramitació i l’execució de les infraestructures pen
dents a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-02421/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’establiment 
del criteri de preu final amb l’impost sobre el valor 
afegit inclòs en els procediments de contractació 
pública quan intervinguin licitadors exempts de tri
butació de l’impost sobre el valor afegit
Tram. 250-02422/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la modifica
ció de l’Ordre IRP/352/2009, sobre l’obligació dels 
establiments d’hostalatge de remetre a la Direcció 
General de la Policia, per mitjans telemàtics, la in
formació relativa a l’estada de les persones que 
s’hi allotgen
Tram. 250-02423/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el Pla territorial 
sectorial de política forestal 20052014
Tram. 250-02424/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la dotació 
pressupostària necessària per a atendre la preser
vació i la millora de les finques agràries i forestals 
incloses en la Xarxa Natura 2000
Tram. 250-02425/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47
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Proposta de resolució sobre la priorització 
de les actuacions del Pla de sanejament de les ai
gües residuals urbanes
Tram. 250-02426/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de 
la carretera GI660 entre la Bisbal de l’Empordà i 
Calonge
Tram. 250-02427/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de 
la carretera GI664 entre Cruïlles, Monells, Sant 
Sadurní de l’Heura i Cassà de la Selva
Tram. 250-02428/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per al millorament del Parc Agrari del Baix 
Llobregat
Tram. 250-02429/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el millorament 
i l’adequació de les instal·lacions de l’oficina de cor
reus i telègrafs de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-02430/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres 
del Maresme
Tram. 250-02431/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’increment 
de vagons als trens de les línies entre Barcelona i 
el Maresme
Tram. 250-02432/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la conversió del 
Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona en 
jutjat mercantil pur
Tram. 250-02433/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
període de transició comú en els processos de tras
llat de funcionaris judicials
Tram. 250-02434/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el nomena
ment dels funcionaris de reforç del Jutjat de Primera 
Instància núm. 7 de Tarragona
Tram. 250-02435/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres de l’autovia A22, entre Lleida i Osca, 
al tram de la variant d’Almacelles
Tram. 250-02436/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la dotació 
del Solsonès amb un helicòpter durant els mesos 
d’estiu
Tram. 250-02437/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’avaluació de 
l’impacte ambiental causat en els ecosistemes de la 
Noguera de Cardós i la Noguera Pallaresa pel bui
datge de la presa de Tavascan, al Pallars Sobirà
Tram. 250-02438/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la supressió 
dels passos a nivell de la xarxa ferroviària a la de
marcació de Tarragona
Tram. 250-02439/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la instal·la ció 
d’ascensors amb capacitat suficient a l’estació de 
trens de Tarragona
Tram. 250-02440/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la reforma de 
l’andana de l’estació de trens de Tarragona
Tram. 250-02441/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de l’escola de Gombrèn (Ripollès) per al curs 2010
2011
Tram. 250-02442/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un 
centre d’educació infantil i primària i d’un institut 
d’educació secundària per al curs 20102011 a la 
zona sud de Girona
Tram. 250-02443/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre de places a les escoles d’a dults de Girona, 
Salt (Gironès), Blanes, Lloret de Mar (Selva) i Olot 
(Garrotxa) per al curs 20092010
Tram. 250-02444/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la presentació 
al Parlament d’un projecte de llei de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 250-02445/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una línia d’ajuts als agricultors del sector de l’oli
vera de les Terres de l’Ebre i sobre l’establiment 
d’autoritzacions de caça de les espècies d’ocells 
que afecten aquest sector
Tram. 250-02446/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la congelació 
de les tarifes dels peatges el 2010
Tram. 250-02447/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una línia d’ajuts als agricultors per a formar part 
de cooperatives
Tram. 250-02448/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la reducció de 
les restriccions de circulació de vehicles pesants en 
dies festius
Tram. 250-02449/08
Presentació p. 54
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Proposta de resolució sobre el reforç de les 
mesures de prevenció del consum de cànnabis entre 
els joves i sobre la informació dels recursos per a 
superar l’addicció
Tram. 250-02450/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’aprofundi
ment en el coneixement, la detecció i el tractament 
de la síndrome d’Asperger, especialment en els cen
tres educatius
Tram. 250-02451/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un balanç sobre el deute del Govern de l’Estat amb 
relació a l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència, i sobre l’exigència formal 
del pagament
Tram. 250-02452/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la coordinació 
de la cooperació catalana amb l’espanyola i l’eu
ropea amb relació al Pla director de cooperació al 
desenvolupament
Tram. 250-02453/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
cooperació catalana a Etiòpia
Tram. 250-02454/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos per al Consell Nacional de la Cultura 
i les Arts
Tram. 250-02455/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’avaluació i la 
dignificació de la imatge de l’escola, dels educadors i 
dels valors educatius en els mitjans de comunicació
Tram. 250-02456/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la cobertura de les vacunacions per a infants als 
països en desenvolupament
Tram. 250-02457/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre el compliment 
del calendari inicial previst per a la construcció de 
les obres del CEIP Pericot, a Girona
Tram. 250-02458/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la disponibilitat 
de recursos per a la construcció d’un nou col·legi 
d’educació infantil i primària a Sucs (Segrià) en els 
pressupostos per al 2010
Tram. 250-02459/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la presentació 
al Parlament d’un balanç anual sobre l’evolució dels 
alumnes, de les plantilles i dels recursos econòmic 
dels centres educatius del curs 20032004 ençà
Tram. 250-02460/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la priorització 
de la construcció de les infraestructures educati
ves reivindicades pel Consell Escolar Municipal de 
Girona
Tram. 250-02461/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una taula de negociació amb sindicats i entitats 
representatives dels docents per a negociar el des
plegament de la Llei 12/2009, d’educació
Tram. 250-02462/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la congelació 
de les tarifes del transport públic per al 2010
Tram. 250-02463/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Lleida  Fleming
Tram. 250-02464/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Tàrrega (Urgell)
Tram. 250-02465/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Balaguer (Noguera)
Tram. 250-02466/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Tremp (Pallars Jussà)
Tram. 250-02467/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
del Segrià
Tram. 250-02468/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Solsona
Tram. 250-02469/08
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
festa dels bous de les Terres de l’Ebre en el Catàleg 
del patrimoni festiu de Catalunya i el reconeixement 
com a festa tradicional d’interès nacional
Tram. 250-02470/08
Presentació p. 67

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·la	cions

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
Esmenes presentades p. 68

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la crisi econòmica i l’augment de la 
desocupació
Tram. 302-00195/08
Esmenes presentades p. 71

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
Esmenes presentades p. 72

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre universitats i recerca
Tram. 302-00197/08
Esmenes presentades p. 73

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures per a lluitar contra les con
ductes il·lícites dels càrrecs públics
Tram. 302-00198/08
Presentació p. 74

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la política en matèria de joc
Tram. 302-00199/08
Presentació p. 75
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures per a afrontar la crisi eco
nòmica
Tram. 302-00200/08
Presentació p. 75

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre els casos recents de corrupció que són 
objecte d’investigació judicial
Tram. 302-00201/08
Presentació p. 76

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques de suport a les persones 
en situació de dependència
Tram. 302-00202/08
Presentació p. 77

3.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat
Tram. 300-00244/08
Presentació p. 78

Interpel·lació al Govern sobre la transposi
ció de la directiva de serveis en l’àmbit del comerç
Tram. 300-00245/08
Presentació p. 79

Interpel·lació al Govern sobre la política d’ha
bitatge
Tram. 300-00246/08
Presentació p. 79

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de 
la directiva relativa a la liberalització de la prestació 
de serveis
Tram. 300-00247/08
Presentació p. 79

3.30.	 Altres	tramitacions

3.30.04.	 Procediments	relatius	als	informes	del	
Síndic	de	Greuges

Informe extraordinari del Síndic de Greuges 
sobre la protecció a la infància en situació d’alt risc 
social a Catalunya
Tram. 360-00012/08
Debat de l’Informe en la Comissió p. 79

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
Adopció p. 80

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	mocions

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
338/VIII, sobre el tancament de l’acadèmia Órbita 
Profesional, de l’Hospitalet de Llobregat (Barce
lonès)
Tram. 290-00294/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 80

Control del compliment de la Resolució 
444/VIII, sobre la delegació de competències en 
matèria de consum als consells comarcals
Tram. 290-00390/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 81

Control del compliment de la Resolució 
458/VIII, sobre el compliment del conveni d’infra
estructures i serveis sanitaris amb l’Ajuntament de 
Badalona (Barcelonès) per al període 20022005 i la 
signatura d’un nou conveni de col·laboració
Tram. 290-00403/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 81

Control del compliment de la Resolució 
459/VIII, sobre el transport sanitari no urgent de 
persones grans o amb discapacitats físiques
Tram. 290-00404/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 82

Control del compliment de la Resolució 
460/VIII, sobre la solució de la connexió entre el 
Centre d’Acollida Turística de Teià, Alella i el Masnou 
(Maresme) i l’àrea de descans de l’autopista C32
Tram. 290-00405/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 82

Control del compliment de la Resolució 
472/VIII, sobre el suport al Consell Regulador de 
la Denominació d’Origen Penedès pel que fa a la 
promoció de la varietat xarel·lo
Tram. 290-00416/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 83

Control del compliment de la Resolució 
473/VIII, sobre el manteniment del marc d’interlocu
ció 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 
prevista per a l’any 2015, en el marc de la política 
agrària comuna, i proposar mesures que l’atenuïn
Tram. 290-00417/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 83

Control del compliment de la Resolució 
490/VIII, sobre la possibilitat d’establir acords de 
col·laboració per a l’arranjament dels camins rurals 
del parc natural del Delta de l’Ebre amb els ajunta
ments afectats
Tram. 290-00434/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 84

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.05.	 Comissions	legislatives

Composició de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana
Tram. 410-00002/08
Ratificació del president p. 84

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen
ces

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Comissió Catalana d’A ju da al Refugiat 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01546/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01547/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Càritas amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01548/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Creu Roja amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01549/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01550/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associa cions de Veïns 
d’Habitatge Social de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01551/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de SOS Racisme amb rela ció al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01552/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Sociocultu ral Ibn Batuta 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01553/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Entitats Llatinoameri
canes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01554/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Entitats Perua nes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Ca
talunya
Tram. 352-01555/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Coordinadora d’Associacions Senega
leses amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01556/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Dones Xineses a Cata
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01557/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de la Fede
ració d’Associacions Americanes a Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01558/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Cases Regio nals i 
Provincials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01559/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Acció Social per les Dones Immigrades 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01560/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’ACCEMGirona amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01561/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’African Muslim Association amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01562/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Alter Orbis amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01563/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Amazan  Promoció Sociocultural i Des
envolupament amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01564/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’AmicUGT amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01565/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Argentins Residents a Esparreguera  
Area amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01566/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’associació Àrabs per la Pau amb re
lació al Projecte de llei d’a collida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01567/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalanoveneçolana amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01568/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Centre Bolivià Català amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01569/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultural Argentina amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01570/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultural Calli Mexica amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01571/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultural Esportiva d’Equa
torians de Sant Feliu de Llobregat amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01572/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultural per Colòmbia i 
Iberoamèrica (Aculco) amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les re
tornades a Catalunya
Tram. 352-01573/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultural Social IncaPerú 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01574/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultural i Esportiva Perú 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01575/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Xilens a Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01576/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Ciutadans del Perai amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01577/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Equato rians a Catalunya 
amb relació al Projec te de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01578/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Emigrants Retornats a 
Catalunya (AERC) amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01579/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Estudiants Llatinoameri
cans del Tercer Cicle Grup BCN amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01580/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de la Comunitat Iberoame
ricana de Catalunya (ACIC) amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01581/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de la Comunitat Marroquina 
de Cerdanyola amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01582/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Metges Peruans de Ca
talunya (Ampecat) amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01583/08
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Panamà a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01584/08
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Paraguaians i Amics 
del Paraguai amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya
Tram. 352-01585/08
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Romanesos d’Alcarràs amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01586/08
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Uruguaians de Telmo i 
Mate amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01587/08
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Uruguaians a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01588/08
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Uruguaians a Lleida i Pro
víncia amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01589/08
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Diversa amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01590/08
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Encuentro amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01591/08
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Estrella del Desert amb 
relació al Projecte de llei d’a collida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01592/08
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Família Avui amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01593/08
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Fantasies Folklòriques Xi
lena amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01594/08
Rebuig de la sol·licitud p. 92
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Internacional de Cultura 
Llatinoamericana (Aicla) amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les re
tornades a Catalunya
Tram. 352-01595/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Llatina de Valls amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01596/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Llatinoamericana de Dones 
Pachamama amb relació al Projecte de llei d’acolli
da de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01597/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Llatinoamericana del Garraf 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01598/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Llatinoamericana Mans 
Obertes al Món (ALMAM) amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01599/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una re
presentació de l’Associació Llatinoamericana No
qanchec amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Ca
talunya
Tram. 352-01600/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Llatinoamericana per a la 
Integració/Cultura Cambrils (Alpicc) amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01601/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Llatinoamericana per a la 
Integració i Cultura a Cambrils amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01602/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Músics per la Pau i la Inte
gració (AMPI) amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01603/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació per a l’Ajut Mutu i la Soli
daritat de Senegal amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01604/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Perú Ritmes i Costums amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01605/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Sociocultural General Eloy 
Alfaro amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01606/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Solidaritat amb l’Amazònia 
Peruana amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Ca
talunya
Tram. 352-01607/08
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Unió d’Emigrants Kawral 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01608/08
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Peruans a l’Estranger amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01609/08
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Atlàntida amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01610/08
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació AtzavaraArrels amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01611/08
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Averroes amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01612/08
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Benestar i Desenvolupa
ment amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01613/08
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Boliviana per a la Integració, 
el Desenvolupament i la Cultura amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01614/08
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Residents 
Senegalesos amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01615/08
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Solidaritat i 
Ajut als Refugiats amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01616/08
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultural Amics de l’Àfrica 
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amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01617/08
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultural Cristiana i Social 
Conesti amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Ca
talunya
Tram. 352-01618/08
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultural Islàmica Arrachat 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01619/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultural Islàmica IQRA amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01620/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultural Romanesa de Reus 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01621/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultural Sant Gaietà amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01622/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Africans d’Alguaire amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01623/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Dones del Solsonès amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01624/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Dones Immigrants Sub
saharianes de Granollers amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01625/08
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Famílies Senegaleses 
de Blanes amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Ca
talunya
Tram. 352-01626/08
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Marroquins per la Pau 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01627/08
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Romanesos d’Alguaire 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01628/08
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació d’Emigrants i Retornats de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01629/08
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Immigrants Malaians Bi
kandi amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01630/08
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació DIOMIRA amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01631/08
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació ED amb rela ció al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01632/08
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Gambiana Amics de les 
Franqueses amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya
Tram. 352-01633/08
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Guineana de Conacry amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01634/08
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Intersectorial de Recupera
dors i Empreses Socials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01635/08
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Islàmica Cultural La Cala 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01636/08
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Jamtam amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01637/08
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Magribina de Rubí amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01638/08
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Ndimbeul amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01639/08
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Ñodema Kafo amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01640/08
Rebuig de la sol·licitud p. 100
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació per al Desenvolupament 
Beni Snasen de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01641/08
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació per la Promoció i la Inserció 
Professional amb relació al Projecte de llei d’acolli
da de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01642/08
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació per la Recerca i l’Acció 
Comunitària EINA amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01643/08
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació per la Solidaritat i el Des
envolupament dels Emigrants a ManlleuOsona amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01644/08
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Reintegra amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01645/08
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Romanesa de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01646/08
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Salut i Família amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01647/08
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Senegalesa de Reus amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01648/08
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Servei Solidari amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01649/08
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Social Andròmines amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01650/08
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Taarof bi salam amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01651/08
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació TAPIS amb relació al Pro

jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01652/08
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Bages per Tothom amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01653/08
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Braval  Iniciatives de Solidaritat i Pro
moció amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01654/08
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Cambra de Comerç del Perú a Espa
nya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01655/08
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Càritas Diocesana amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01656/08
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Casa de Bolívia amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01657/08
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Casal de l’Amistat amb Cuba de Bada
lona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01658/08
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Comissions Obreres amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01659/08
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Centre d’Harmonització i Dinamització 
Intercultural de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01660/08
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Centre Unesco de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01661/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Centre Bolivià Català amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01662/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Centre Cultural de Treballadors Im
migrants Magribins amb rela ció al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01663/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Centre Llatinoamericà de Reus amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01664/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Centre Pablo Neruda amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01665/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Centre Peruà de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01666/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Comissió de Defensa dels Drets de 
la Persona del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01667/08
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01668/08
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Comissió Immigració i Interculturalitat 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01669/08
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Comunitat de Professionals a l’Es
tranger Bolívia Espanya Catalunya (CPEB) amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01670/08
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Comunitat Igbo Nigeriana amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01671/08
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Comunitat Islàmica de Martorell amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01672/08
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell d’Iniciativa Ciutadana de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01673/08
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Convivim (Fundació Privada Viarany) 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01674/08
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Coordinadora d’Associacions de Se
negalesos de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01675/08
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Creu Roja amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01676/08
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Dar Salam Multicultural Garrotxa amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01677/08
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Espíritu de Santa Cruz de la Sierra amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01678/08
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de FASAMCAT amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les re
tornades a Catalunya
Tram. 352-01679/08
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de FEDELATINA amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01680/08
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associa cions d’Immi
grants del Vallès amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01681/08
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Akwaba amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01682/08
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Ared amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01683/08
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la fundació Babel Punto de Encuentro 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01684/08
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Catalana de l’Esplai amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01685/08
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Innovació per l’Acció Social 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01686/08
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Migrastudium amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01687/08
Rebuig de la sol·licitud p. 108



16 de novembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 572

14

SUMARI

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Oscobe amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01688/08
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Social Sant Ignasi de Loiola 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01689/08
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Andina Pa chamama amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01690/08
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Catalunya Amèrica amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01691/08
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Juan Pau amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01692/08
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Grup d’Educadors per a la Integració de 
les Persones en Perill d’Exclusió Social amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01693/08
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Grups Associats pel Treball Sociocul
tural amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01694/08
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Iniciativa Integración Social y Desarrollo 
Solidario amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Ca
talunya
Tram. 352-01695/08
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Institut de Reinserció Social amb re
lació al Projecte de llei d’a collida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01696/08
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Interculturalitat i Convivència amb relació 
al Projecte de llei d’a collida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01697/08
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de JARC amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01698/08
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Latincat amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01699/08
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Nuevos Colectivos amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01700/08
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Observatori DESC amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01702/08
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01703/08
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Runa Pacha amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01704/08
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Ballet Folclórico Bolivia no Sayariyurus 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01705/08
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Sentimiento Andino Internacional Hu
mano Artístico amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01706/08
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Taller de Cultura, Folklore i Art Takillaqta 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01707/08
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Taula del Tercer Sector Social de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Ca
talunya
Tram. 352-01708/08
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01709/08
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Unió de Pagesos amb rela ció al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01710/08
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Unió de la Comunitat Senegalesa amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01711/08
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una represen
tació d’Unió Professional Iberoamericana de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01712/08
Rebuig de la sol·licitud p. 112
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Vents de l’Àfrica Negra amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01713/08
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una repre
sentació la Xarxa Comunitària de Sant Antoni amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01714/08
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya
Tram. 352-01715/08
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01716/08
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Diputació de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01717/08
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01718/08
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Comissions Obreres amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01719/08
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Foment del Treball Nacional amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01720/08
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Pimec Sefes amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01721/08
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Joves Agricultors i Ramaders de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01722/08
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01723/08
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01724/08
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01725/08
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Càritas Diocesana de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01726/08
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença del coordina
dor autonòmic de la Creu Roja Espanyola a Catalu
nya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01727/08
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Òmnium Cultural amb rela ció al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01728/08
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associa cions de Veïns 
d’Habitatge Social de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01729/08
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia 
Social amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01730/08
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de SOS Racisme Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01731/08
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents So cials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01732/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 568) p. 115
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Treballadors Paquista
nesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01733/08
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01734/08
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Entitats Llatinoameri
canes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01735/08
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una re pre
sen tació de la Federació d’Entitats Peruanes a Cata
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lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01736/08
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Coordinadora d’Associacions Se
negaleses de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01737/08
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Dones Xineses a Cata
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01738/08
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Taghrast  Espai Amazic amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01739/08
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Romanesa de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01740/08
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Treballadors Marroquins 
a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acolli
da de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01741/08
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Centre Filipí de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01742/08
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Dominicana de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01743/08
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Entitats Bolivianes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Ca
talunya
Tram. 352-01744/08
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associa cions Equato
rianes a Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01745/08
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Ricard Za
pataBarrero amb relació al Projecte de llei d’acolli
da de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01746/08
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’Eduardo 
Rojo Torrecillas amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya
Tram. 352-01747/08
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Guillem 
López Casasnovas amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01748/08
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Jordi 
Sánchez Picanyol amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01749/08
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Maria He
lena Bedoya amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya
Tram. 352-01750/08
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Entitats Pakistaneses 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01751/08
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Solidaritat i 
Ajuda als Refugiats amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01752/08
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Adib Biladi amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01753/08
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una represen
tació d’Amical d’Immigrants Mar roquins a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01754/08
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalanoveneçolana amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01755/08
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultural Garraf Plural amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01756/08
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Artistes Equatorians a 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Ca
talunya
Tram. 352-01757/08
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Ciutadans de Costa 
d’Ivori amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Cata
lunya
Tram. 352-01758/08
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Equatorians del Maresme 
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amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01759/08
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació General de Dones Empre
sàries Xineses i Espanyoles amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01760/08
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Cultura Popular Xinesa Ca
talana amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01761/08
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de la Comunitat Dominicana 
a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acolli
da de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01762/08
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Zhzjiang a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01763/08
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Hispanollatina del Vallès 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01764/08
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació PanamàCatalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01765/08
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació per a la Integració de la 
Nova Ciutadania amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retor
nades a Catalunya
Tram. 352-01766/08
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació UMMI  Unió de Dones 
Marroquines Immigrants amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01767/08
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Barcelona All Filipino Sports Commis
sion amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01768/08
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Casa de Mendoza a Espanya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01769/08
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Casa del Tibet amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01770/08
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Casal Argentí de Sabadell amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01771/08
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Club Atlètic Rosario Central de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01772/08
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Colòmbia Viu Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01773/08
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell d’Advocacia Catalana amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01774/08
Rebuig de la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Coordinadora d’Associacions Se
negaleses de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01775/08
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions Americanes 
a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acolli
da de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01776/08
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associa cions d’Immi
grants del Vallès amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01777/08
Rebuig de la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Entitats Peruanes a 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Ca
talunya
Tram. 352-01778/08
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Kalipi amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01779/08
Rebuig de la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de La Llum del Nord amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01780/08
Rebuig de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Professionals Domi
nicans a Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01781/08
Rebuig de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Professionals Estudiants 
a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acolli
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da de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01782/08
Rebuig de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Comunitat de Professionals a l’Es
tranger Bolívia  Espanya  Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01783/08
Rebuig de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Arquitectes Llatinoame
ricans a Espanya i Europa amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01784/08
Rebuig de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació d’Advocats Bolivians a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01785/08
Rebuig de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Asociación Cultural Rumbo amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01786/08
Rebuig de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Asociación Crear Mundos amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01787/08
Rebuig de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Centre Bolivià Català amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01788/08
Rebuig de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Internacio nal de Profes
sionals a Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01789/08
Rebuig de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Associació de Metges Pe
ruans a Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01790/08
Rebuig de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Uruguaians a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01791/08
Rebuig de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Paraguaians a Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01792/08
Rebuig de la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una repre
sentació l’Associació Casa Guatemala amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01793/08
Rebuig de la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·lectiu Guinea Equatorial amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01794/08
Rebuig de la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Equato rians a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01795/08
Rebuig de la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Cubans a Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01796/08
Rebuig de la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Saló Perú amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les re
tornades a Catalunya
Tram. 352-01797/08
Rebuig de la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01798/08
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya
Tram. 352-01799/08
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Ajuntament de Badalona amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01800/08
Rebuig de la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01801/08
Rebuig de la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Bayt AlThagafa amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01802/08
Rebuig de la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01803/08
Acord sobre la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Pimec Sefes amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01804/08
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Casal Argentí a Barcelona amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01805/08
Rebuig de la sol·licitud p. 128
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01806/08
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de Pares 
i Mares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acolli
da de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01807/08
Rebuig de la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Creu Roja Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01808/08
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Treballadors i Immigrants 
Marroquins a Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les re
tornades a Catalunya
Tram. 352-01809/08
Rebuig de la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Foment del Treball Nacional amb relació 
al Projecte de llei d’a collida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01810/08
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Centro Filipino Tuluyan San Benito amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01811/08
Rebuig de la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Romanesa de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01812/08
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Grup de Recerca i Actuació amb Mino
ries Culturals amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01813/08
Rebuig de la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Confederació d’Asso ciacions de Veïns 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01814/08
Rebuig de la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Treballadors Pakista
nesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01815/08
Acord sobre la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associa cions de Mares i 
Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01816/08
Rebuig de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Càritas Diocesana de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01817/08
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Càritas Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01818/08
Rebuig de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Joves Agricultors i Ramaders de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01819/08
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de SOS Racisme amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01820/08
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Comissions Obreres amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01821/08
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Equato rians a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01822/08
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01823/08
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associa cions de Veïns 
d’Habitatges Socials a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01824/08
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Residents Xinesos a 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Ca
talunya
Tram. 352-01825/08
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Comissió Catalana d’Ajuda als Refu
giats amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01826/08
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01827/08
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia 
Social amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01828/08
Acord sobre la sol·licitud p. 132
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Entitats Llatinoameri
canes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01829/08
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Coordinadora d’Associacions Se
negaleses de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 352-01830/08
Retirada de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Taghrast  Espai Amazic 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01831/08
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Unescocat amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01832/08
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya
Tram. 352-01833/08
Retirada de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Diputació de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01834/08
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01835/08
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de Veïns 
d’Habitatge Social de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01836/08
Retirada de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Dones Xineses a Cata
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01837/08
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Ricard Za
pataBarrero amb relació al Projecte de llei d’acolli
da de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 352-01838/08
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’Eduardo 
Rojo Torrecillas amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya
Tram. 352-01839/08
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Guillem 
López Casasnovas amb relació al Projecte de llei 

d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01840/08
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Jordi 
Sánchez Picanyol amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01841/08
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Maria He
lena Bedoya amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya
Tram. 352-01842/08
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Comissions Obreres amb relació al Pro
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya
Tram. 352-01843/08
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01844/08
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Comissió de Defensa dels Drets de 
la Persona del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01845/08
Rebuig de la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Cecot amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01846/08
Rebuig de la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de Treball Econòmic i Social 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per
sones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 352-01847/08
Rebuig de la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi d’Educadores i Educadors So
cials de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 352-01848/08
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Raúl 
Sánchez, president de Famílies Nombroses de Ca
talunya, amb relació al Projecte de llei dels drets i les 
oportunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01863/08
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Lluís Vallés, 
representant de l’Associació de Famílies Acollidores 
de Barcelona, amb relació del Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescèn
cia
Tram. 352-01864/08
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Jorge Vidal
Quadras, representant de l’Associació de Famílies 
Acollidores de Barcelona, amb relació del Projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència
Tram. 352-01865/08
Sol·licitud p. 135
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Direcció General d’Aten ció a la Infància 
i l’Adolescència amb rela ció al Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescèn
cia
Tram. 352-01866/08
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Síndic de Greuges amb relació al Pro
jecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància 
i l’adolescència
Tram. 352-01867/08
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’ado
lescència
Tram. 352-01868/08
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de Treball Econòmic i Social 
amb relació al Projecte de llei dels drets i les opor
tunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01869/08
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei dels drets i les opor
tunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01870/08
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Edu
cació a la Infància i l’A dolescència amb relació al 
Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 352-01871/08
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Famílies Acollidores de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01872/08
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de represen
tants dels Mossos d’Esquadra responsables en ma
tèria de menors
Tram. 352-01873/08
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Famílies Acollidores amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01874/08
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Vicki Bernadet amb relació 
al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 352-01875/08
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01876/08
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei dels drets i les opor
tunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01877/08
Sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Taula per la Infància i l’Adolescència 
a Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01878/08
Sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Entitats d’Atenció i Edu
cació a la Infància i l’Adolescència amb relació al 
Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 352-01879/08
Sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Pere Tarrés amb relació 
al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 352-01880/08
Sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Catalana de l’Esplai amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01881/08
Sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana per a la Infància 
Maltractada amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01882/08
Sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’UNICEF Catalunya amb relació al Projec
te de llei dels drets i les oportunitats de la infància 
i l’adolescència
Tram. 352-01883/08
Sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Save the Children amb relació al Pro
jecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància 
i l’adolescència
Tram. 352-01884/08
Sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos 
Assistits amb relació al Projecte de llei dels drets i les 
oportunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01885/08
Sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Global Movement for Children amb re
lació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01886/08
Sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi d’Educadors i Educadores 
Socials de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’ado
lescència
Tram. 352-01887/08
Sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Mestres Rosa Sensat 
amb relació al Projecte de llei dels drets i les opor
tunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01888/08
Sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Síndic de Greuges amb relació al Pro
jecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància 
i l’adolescència
Tram. 352-01889/08
Sol·licitud p. 141
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 352-01890/08
Sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de l’Advocacia Catalana amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01891/08
Sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi de Metges de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01892/08
Sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 
amb relació al Projecte de llei dels drets i les opor
tunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01893/08
Sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Casals dels Infants del Raval amb rela
ció al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència
Tram. 352-01894/08
Sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Càritas Catalunya amb relació al Projec
te de llei dels drets i les oportunitats de la infància 
i l’adolescència
Tram. 352-01895/08
Sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença de Jordi Cots 
Moner, advocat i pedagog, amb relació al Projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència
Tram. 352-01896/08
Sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença de Jaume Fu
nes, psicòleg i educador, amb relació al Projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència
Tram. 352-01897/08
Sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença de Xavier Puig
dollers i Noblom, exdirector general de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 352-01898/08
Sol·licitud p. 143

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts da
vant la Comissió de Política Cultural perquè informi 
sobre les línies d’actuació previstes al capdavant 
del Consell
Tram. 356-00520/08
Sol·licitud p. 143

Sol·licitud de compareixença d’una delega
ció de Nicaragua davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat perquè informi sobre la situació de la 
cooperació catalana
Tram. 356-00525/08
Acord sobre la sol·licitud p. 143

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Cooperació al Desenvolupament del De
partament de la Vicepresidència davant la Comissió 

de Coopera ció i Solidaritat perquè informi sobre l’es
tratègia de país prioritària a Nicaragua
Tram. 356-00526/08
Acord sobre la sol·licitud p. 144

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de la Federació Catalana d’Organitzacions no 
Governamentals per al Desenvolupament davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informin 
sobre la posició d’aquesta federació amb relació a la 
situació de crisi global en el marc de la cooperació 
internacional
Tram. 356-00528/08
Sol·licitud p. 144

Sol·licitud de compareixença d’Eliseu Cli
ment i Corbera, president d’Acció Cultural del País 
Valencià, davant la Comissió de Política Cultural 
amb relació al tancament dels repetidors de TV3 al 
País Valencià
Tram. 356-00529/08
Sol·licitud p. 144

Sol·licitud de compareixença de Pedro Pa
blo Álvarez Ramos, líder del sindicat independent 
cubà Consell Unitari de Treballadors, davant la Co
missió de Cooperació i Solidaritat amb relació al 
respecte dels drets humans a Cuba
Tram. 356-00530/08
Sol·licitud p. 144

Sol·licitud de compareixença de represen
tants d’Icària Iniciatives Socials davant la Comissió 
de Benestar i Immigració perquè expliquin les acti
vitats d’aquesta entitat
Tram. 356-00532/08
Sol·licitud p. 145
Acord sobre la sol·licitud p. 145

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de l’Associació Catalana d’Enginyeria sense 
Fronteres davant la Comissió de Cooperació i Soli
daritat perquè exposin llurs propostes per a aprofun
dir en la transparència financera del sector extractiu i 
per a garantir una major coherència, responsabilitat i 
vigilància en les polítiques de solidaritat i cooperació 
al desenvolupament
Tram. 356-00534/08
Sol·licitud p. 145

Sol·licitud de compareixença d’Emili Mas i 
Margarit, gerent de l’Institut Català del Sòl, davant 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge perquè 
informi sobre les converses entre l’alcalde i el re
gidor d’Urbanisme de Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès) amb relació a la justificació del fons 
de cohesió de la Unió Europea i la possible emissió 
de factures falses
Tram. 356-00535/08
Sol·licitud p. 145

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió d’E du
cació i Universitats conjuntament amb la Comis
sió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb els 
consellers d’Educació i de Treball per a presentar 
el pla FP.cat
Tram. 355-00108/08
Substanciació p. 146

Sessió informativa de la Comissió de Tre
ball, Indústria, Comerç i Turisme conjuntament amb 
la Comissió d’Educació i Universitats amb els con
sellers d’Educació i de Treball per a presentar el 
pla FP.cat
Tram. 355-00109/08
Substanciació p. 146



NOTES
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Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.
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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 
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el 30 d’abril de 1990.
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4.53.15.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
d’autoritats,	de	funcionaris	i	d’altres	per
sones

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00644/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra
des i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00645/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les re
tornades a Catalunya
Tram. 353-00646/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 353-00647/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna
des a Catalunya
Tram. 353-00648/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació de 
Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 353-00649/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació de 
Pimec Sefes amb relació al Projecte de llei d’aco
llida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya
Tram. 353-00650/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació de 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00651/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei d’acolli
da de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 353-00652/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença de representants de la Tau
la d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
davant la Comissió de Benestar i Immigració per a 
presentar la publicació «El valor afegit del Tercer 
Sector en la prestació de serveis públics. Guia pràc
tica de clàusules socials en la contractació pública 
de serveis socials i d’atenció a les persones»
Tram. 357-00341/08
Substanciació p. 148

Compareixença d’una delegació de Nicara
gua davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
per a informar sobre la situació de la cooperació 
catalana
Tram. 357-00354/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148
Substanciació p. 148

Compareixença del director general de Co
operació al Desenvolupament del Departament de la 
Vicepresidència davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat per a informar sobre l’estratègia de país 
prioritària a Nicaragua
Tram. 357-00355/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148
Substanciació p. 148

Compareixença de representants d’Icària 
Iniciatives Socials davant la Comissió de Benestar 
i Immigració per a explicar les activitats d’aquesta 
entitat
Tram. 357-00356/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

4.55.	 Activitat	parlamentària

4.55.15.	 Convocatòries

Sessió plenària núm. 66
Convocada per al dia 18 de novembre de 2009 p. 149

4.88.	 Òrgans	assessors	del	Parlament

4.88.01.	 Consell	Assessor	del	Parlament	sobre	
Ciència	i	Tecnologia	(CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Par
lament sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/08
Substitució de membres p. 149

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Concurs per a proveir temporalment un lloc 
de treball de gestor parlamentari o gestora parla
mentària adscrit a l’Àrea de Registre i de Distribució 
de Documents del Departament de Gestió Parla
mentària
Tram. 500-00023/08
Convocatòria p. 150
Nomenament de l’òrgan qualificador p. 152

Determinació de tardes festives
Acord p. 153
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1.10.

feta pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Ac-
ció Rural al sector, amb la finalitat de millorar la co-
mercialització d’aquest aliment.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

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

Resolució	551/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	l’elaboració	i	la	posada	
en	marxa	d’un	pla	de	reestructuració	del	
sector	del	bestiar	oví	i	cabrum
Tram. 25002194/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 31, 29.10.2009, DSPCC 658

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2009, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’aplicació de la 
revisió mèdica de la política agrària comuna als sectors 
oví i cabrum i sobre l’elaboració d’un pla de reestructu-
ració per a aquests sectors (tram. 250-02194/08), pre-
sentada 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.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Elaborar i posar en marxa, amb la consulta prèvia 
amb les entitats representatives del sector del bestiar 
oví i cabrum, un pla de reestructuració que no només 
doni resposta a les mancances actuals sinó que a més 
n’impulsi els punts forts i els dinamitzi i enforteixi, per 
tal que els ramaders puguin continuar l’activitat d’una 
manera digna.

2. Impulsar les experiències i noves empreses de rama-
deria extensiva, no estabulada, d’oví i de cabrum, bene-
ficioses per al medi i eficaces en la prevenció d’incendis, 
i alhora capaces de donar ocupació en un sector tradi-
cional de la cultura agropecuària catalana, que dóna 
productes d’indiscutible qualitat.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

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

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	550/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	l’elaboració	d’estudis	re
ferents	a	la	síndrome	del	despoblament	
massiu	de	les	abelles,	els	ajuts	als	api
cultors	i	la	creació	d’una	marca	col·lec
tiva	per	a	la	mel
Tram. 25002138/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 31, 29.10.2009, DSPCC 658

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
ses sió tinguda el dia 29 d’octubre de 2009, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’es-
tudis sobre la síndrome del despoblament massiu de les 
abelles, els ajuts als apicultors i la creació d’una marca 
col·lectiva per a la mel (tram. 250-02138/08), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca -
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Incentivar la realització –mitjançant l’Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) – d’estudis 
destinats a la determinació de les causes i els efectes 
de la síndrome del despoblament massiu en les pobla-
cions d’abelles, i a donar compte dels treballs al sector 
apícola i de la indústria de la mel. En el mateix sentit, 
s’encomana a l’IRTA recopilar i comunicar al sector la 
informació rellevant en aquesta matèria, derivada dels 
estudis que es duen a terme en el marc del consorci 
d’ins titucions per a l’estudi de la síndrome del despo-
blament massiu de les abelles.

2. Augmentar, en la mesura de les disponibilitats pres-
supostàries, la línia d’ajuts destinada a la producció apí-
cola, a fi d’afrontar el problema de la disminució de les 
poblacions d’abelles i de la reducció pro ductiva conse-
güent.

3. Continuar incentivant els productors de mel perquè 
s’acullin a la proposta de creació d’una marca col·lectiva 



16 de novembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 572

26

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10.

Resolució	553/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	la	resolució	del	proble
ma	que	la	normativa	sobre	tripulacions	
mínimes	ocasiona	als	pescadors	arte
sanals
Tram. 25002268/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 31, 29.10.2009, DSPCC 658

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2009, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre els criteris de 
la Capitania Marítima de Palamós per a establir les tri-
pulacions mínimes a les embarcacions de pesca (tram. 
250-02268/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 61050).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer totes 
les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per a 
resoldre el problema que ocasiona als pescadors artesa-
nals la normativa sobre tripulacions mínimes.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

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

Resolució	552/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	mesures	pal·liatives	per	a	
compensar	una	part	del	sector	pesquer	
pel	pagament	de	les	sancions	imposa
des	arran	de	la	situació	creada	per	la	
puja	de	preus	del	petroli	de	l’any	2005
Tram. 25002267/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 31, 29.10.2009, DSPCC 658

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2009, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
les sancions imposades per l’Estat a vaixells de pesca 
catalans durant les mobilitzacions del 2005 (tram. 250-
02267/08), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, i les esmenes presentades pel Grup 
Par lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa (reg. 61049), i la nova 
esmena signada per tots els grups parlamentaris d’acord 
amb l’article 146.2 del Reglament.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a intercedir 
prop del Govern de l’Estat per tal de trobar mesures 
pal·liatives per a compensar el cost que ha representat a 
una part del sector pesquer professional el pagament de 
les sancions imposades arran de la situació creada per 
la puja dels preus del petroli de l’any 2005.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Josep Grau i Serís
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1.15.

Resolució	554/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	la	qualificació	de	zona	
protegida	de	la	Masia	Blanca,	del	Ven
drell	(Baix	Penedès)	i	la	viabilitat	de	con
servar	aquesta	reserva	marina,	en	com
patibilitat	amb	les	obres	d’ampliació	del	
port	de	Comaruga
Tram. 25002272/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 31, 29.10.2009, DSPCC 658

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2009, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la coexistència de 
la reserva marina de la Masia Blanca, del Vendrell, amb 
el port esportiu de Coma-ruga (Baix Penedès) (tram. 
250-02272/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer totes 
les ges tions necessàries amb el Govern de l’Estat perquè 
el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí re-
plantegi la decisió de suspendre la qualificació de zona 
protegida de la reserva marina de la Masia Blanca, del 
Vendrell (Baix Penedès), el 31 de desembre de 2009, i 
a estudiar la viabilitat de conservar la reserva marina, 
en compatibilitat amb les obres d’ampliació del port de 
Coma-ruga.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

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

1.15. MOCIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	desplegament	i	l’aplica
ció	de	la	Llei	12/2009,	d’educació
Tram. 30200194/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 65, 12.11.2009, DSPCP 100

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 de 
novembre de 2009, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el desplegament i l’aplicació de la Llei 
12/2009, d’educació (tram. 302-00194/08), presentada 
pel diputat Josep Maria Freixanet i Mayans, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 62382) i pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 62407).

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

Moció

El Parlament de Catalunya declara el suport institucional 
al model educatiu propi de Catalunya i a la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, i insta el Govern a: 

a) Desenvolupar totes les competències en matèria edu-
cativa que reconeix l’Estatut d’autonomia i desplegar i 
aplicar, en el temps i la forma adequats, els preceptes que 
disposa la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

b) Aplicar, d’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, un marc educatiu estable i unes polítiques 
orientades a garantir la igualtat d’oportunitats, l’atenció 
a les famílies i la cohesió social i territorial amb un 
sistema educatiu modern i de qualitat.

c) Presentar al Parlament de Catalunya, abans d’acabar 
el període de sessions actual, el calendari i els contin-
guts del desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2009

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual
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1.15.

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	mesu
res	per	a	lluitar	contra	les	conductes	il·lí
cites	dels	càrrecs	públics
Tram. 30000238/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 65, tinguda el dia 11.11.2009, 
(DSPC-P 99).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	els	casos	
recents	de	corrupció	que	són	objecte	
d’investigació	judicial
Tram. 30000239/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 65, tinguda el dia 11.11.2009, 
(DSPC-P 99).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	expec
tatives	davant	de	la	Conferència	de	les	
Parts	del	Conveni	de	les	Nacions	Uni
des	sobre	el	Canvi	Climàtic,	de	Copen
haguen
Tram. 30000240/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 65, tinguda el dia 11.11.2009, 
(DSPC-P 99).

Moció	64/VIII	del	Parlament	de	Catalu
nya,	sobre	la	potenciació	del	corredor	
ferroviari	del	Mediterrani
Tram. 30200196/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 65, 12.11.2009, DSPCP 100

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 de 
novembre de 2009, d’acord amb l’article 139 del Re-
glament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’evolució dels expedients de re-
gulació d’ocupació en el sector de l’automoció (tram. 
302-00196/08), presentada pel diputat Xavier Pallarès 
i Povill, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 62410).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar 
el corredor ferroviari del Mediterrani –tant d’alta ve-
locitat com de mercaderies– i a garantir la connexió 
de les Terres de l’Ebre amb aquest corredor, tal com ja 
han proposat reiteradament el mateix Govern, el mateix 
Parlament i també la societat civil.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2009

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual
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2.01.02.

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	mesures	urgents	
en	matèria	fiscal	aplicables	a	l’adquisi
ció,	el	lloguer	i	el	finançament	de	l’ha
bitatge	habitual
Tram. 20200054/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 65, tinguda el dia 11.11.2009 (DSPC-P 99)

Aprovació de l’esmena a la totalitat de de
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 65, tinguda el 
dia 11.11.2009 (DSPC-P 99), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
en	matèria	de	joc
Tram. 30000241/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 65, tinguda el dia 11.11.2009, 
(DSPC-P 99).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	mesu
res	per	a	afrontar	la	crisi	econòmica
Tram. 30000242/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 65, tinguda el dia 11.11.2009, 
(DSPC-P 99).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	políti
ques	de	suport	a	les	persones	en	situa
ció	de	dependència
Tram. 30000243/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 65, tinguda el dia 12.11.2009, 
(DSPC-P 100).



16 de novembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 572

30

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA
CIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	crisi	econòmica	i	l’aug
ment	de	la	desocupació
Tram. 30200195/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 65, 
tinguda el dia 12.11.2009 (DSPC-P 100).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	universitats	i	recerca
Tram. 30200197/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 65, 
tinguda el dia 12.11.2009 (DSPC-P 100).

Proposició	de	llei	sobre	el	règim	espe
cial	de	la	Cerdanya
Tram. 20200075/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 65, tinguda el dia 12.11.2009 (DSPC-P 100)

Aprovació de l’esmena a la totalitat de de
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 65, tinguda el 
dia 12.11.2009 (DSPC-P 100), ha aprovat l’esmena a 
la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa 
legislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	d’una	residència,	centre	de	dia	i	
menjador	extern	per	a	la	gent	gran	amb	
dependència	a	Sant	Vicenç	dels	Horts	
(Baix	Llobregat)
Tram. 25002257/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	centre	d’excel·lència	en	sordceguesa
Tram. 25002260/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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3.01.01.

Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 20000058/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
570)

En el BOPC 570, a la pàg. 32.

En el títol o epígraf: Exposició de motius

On diu: 

«[...] desenvolupament reglamentari [...].»

Ha de dir: 

«[...] desplegament reglamentari [...].»

A la pàg. 43

En el títol o epígraf: Article 31. Declaració d’impacte 
ambiental d’activitats sotmeses a una autorització subs-
tantiva

On diu: 

«d) [...] desenvolupament reglamentari [...].»

Ha de dir: 

«d) [...] desplegament reglamentari [...].»

A la pàg. 47

En el títol o epígraf: Article 52. Formalització de la 
comunicació

On diu: 

«1. [...] desenvolupament reglamentari [...].»

Ha de dir: 

«1. [...] desplegament reglamentari [...].»

A la pàg. 48

En el títol o epígraf: Article 59. Intervenció administra-
tiva en les modificacions de les activitats

On diu: 

«4. La modificació substancial d’activitats incloses en 
el grup B de l’annex II està subjecta a la llicència am-
biental.»

Ha de dir: 

«4. La modificació substancial d’activitats incloses en 
l’annex II està subjecta a la llicència ambiental.»

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. 20000054/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
sessió tinguda el dia 12 de novembre de 2009, ha nome-
nat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 200-00054/08) i 
les esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els 
concordants del Reglament del Parlament. La Ponència 
és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Núria de Gispert i Català

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Agnès Pardell Veà

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Miquel Àngel Estradé i Palau

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Jordi Montanya i Mías

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

Salvador Milà i Solsona

Grup Mixt

Carmen de Rivera i Pla

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió 
Montserrat Ribera i Puig Jordi Montanya i Mías
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3.01.01.

Projecte	de	llei	de	la	llengua	de	signes	
catalana
Tram. 20000065/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 65, tinguda el dia 11.11.2009 (DSPC-P 99)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada, 3 dies hàbils (del 17.11.2009 al 19.11.2009).

Finiment del termini: 20.11.2009; 9:30 hores.

A la pàg. 58

Al títol o epígraf: Disposicions finals

On diu: 

«Primera. Desenvolupament reglamentari»

Ha de dir: 

«Primera. Desplegament reglamentari»

On diu: 

«3. [...] regulada a la disposició addicional cinquena.»

Ha de dir: 

«3. [...] regulada per la disposició addicional quarta.»

Projecte	de	llei	de	l’Agència	Catalana	
d’Inspecció	de	Treball
Tram. 20000062/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62381 i 62383).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia.

Finiment del termini: 17.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportuni
tats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 20000064/08

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62375 i 62384).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia.

Finiment del termini: 12.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.
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3.01.01.

Projecte	de	llei	de	creació	del	municipi	
de	la	Canonja
Tram. 20000067/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 65, tinguda el dia 11.11.2009 (DSPC-P 99)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 17.11.2009 al 23.11.2009).

Finiment del termini: 24.11.2009; 9:30 hores.

Projecte	de	llei	sobre	el	procediment	de	
designació	dels	senadors	i	senadores	
que	representen	la	Generalitat	al	Senat
Tram. 20000066/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 65, tinguda el dia 11.11.2009 (DSPC-P 99)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 17.11.2009 al 23.11.2009).

Finiment del termini: 24.11.2009; 9:30 hores.
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3.10.25.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora
ció	i	la	publicació	d’una	guia	d’itineraris	
geològics	del	Parc	Nacional	d’Aigües
tortes	i	Estany	de	Sant	Maurici
Tram. 25002292/08

Esmenes presentades
Reg. 61585 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 06.11.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 61585)

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

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

Continuar amb el treball d’elaboració de la guia ge-
ològica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici i publicar-la abans que acabi el primer 
semestre del 2010.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	taula	de	seguiment	per	a	avaluar	
la	situació	dels	treballadors	autònoms
Tram. 25002302/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Projecte	de	llei	del	Consell	de	Governs	
Locals
Tram. 20000068/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 65, tinguda el dia 11.11.2009 (DSPC-P 99)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada, 3 dies hàbils (del 17.11.2009 al 19.11.2009).

Finiment del termini: 20.11.2009; 9:30 hores.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	efectius	dels	equips	d’atenció	pri
mària	a	les	àrees	bàsiques	de	salut	de	
Mollet	del	Vallès,	la	Llagosta,	Martore
lles	i	Parets	del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 25002305/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	d’una	passera	sobre	el	Besòs	al	
Vallès	Oriental
Tram. 25002306/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	construc
ció	i	la	posada	en	funcionament	d’una	
escola	a	Santa	Agnès,	a	la	Roca	del	Va
llès	(Vallès	Oriental)
Tram. 25002303/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	del	cinquè	centre	d’atenció	pri
mària	a	Granollers	(Vallès	Oriental)
Tram. 25002304/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’estació	
depuradora	d’aigües	residuals	de	Seri
nyà	(Pla	de	l’Estany)
Tram. 25002310/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	partida	de	gestió	de	boscos	privats
Tram. 25002311/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incen
tivació	de	la	col·locació	de	contenidors	
refrigerats	per	a	la	recollida	de	bestiar	
mort
Tram. 25002312/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	jutjats	de	primera	instància	i	d’ins
trucció	a	Granollers	(Vallès	Oriental)
Tram. 25002307/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	doblatge	
en	català	de	pel·lícules	en	tres	dimen
sions
Tram. 25002308/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
als	agricultors	del	Pla	de	l’Estany	per	la	
pedregada	del	juliol	del	2009
Tram. 25002309/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	substi
tució	o	la	modificació	de	les	barreres	
de	seguretat	al	tram	entre	Poboleda	i	la	
Bisbal	de	Falset	de	la	carretera	T702
Tram. 25002316/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	d’un	consultori	mèdic	a	la	Bis
bal	de	Falset	(Priorat)
Tram. 25002317/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	boscos	del	Priorat,	especialment	
els	del	Parc	Natural	del	Montsant
Tram. 25002318/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
del	Col·legi	Oficial	de	Dietistes	Nutricio
nistes	de	Catalunya
Tram. 25002313/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’execució	
de	les	obres	de	recreixement	de	la	pre
sa	de	Margalef	(Priorat)
Tram. 25002314/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	substi
tució	o	la	modificació	de	les	barreres	de	
seguretat	de	la	carretera	T714
Tram. 25002315/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	les	carreteres	T700	i		
TV705	entre	Prades	i	Vilanova	de	Prades
Tram. 25002322/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	les	carreteres	T701	
a	Albarca	i	C242	a	Prades
Tram. 25002323/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	soter
rament	de	les	línies	aèries	d’alta	tensió	
elèctrica	de	la	urbanització	El	Pinar,	de	
Reus	(Baix	Camp)
Tram. 25002324/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal·la
ció	a	les	estacions	de	Renfe	de	màquines	
expenedores	de	bitllets	que	acceptin	el	
pagament	amb	targeta	de	crèdit	o	dèbit
Tram. 25002319/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	substi
tució	o	la	modificació	de	les	barreres	de	
seguretat	al	tram	entre	Falset	i	la	Vilella	
Baixa	de	la	carretera	C710
Tram. 25002320/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	restitu
ció	del	servei	de	trens	de	llarg	recorre
gut	amb	parada	a	Reus	(Baix	Camp)
Tram. 25002321/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	planifica
ció,	la	construcció	i	la	posada	en	funcio
nament	d’una	escola	oficial	d’idiomes	a	
Puigcerdà	(Cerdanya)
Tram. 25002327/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	títol	de	transport	per	a	persones	de	
seixanta	anys	o	més	dins	del	marc	de	la	
integració	tarifària
Tram. 25002328/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’extensió	
del	servei	de	rodalia	de	la	línia	3	de	Ren
fe	fins	a	Ripoll
Tram. 25002329/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	del	servei	ferroviari	entre	Reus	i	
Barcelona	i	entre	Reus	i	Tarragona	amb	
l’augment	de	la	freqüència	de	pas	o	de	
la	capacitat	dels	combois
Tram. 25002325/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	difusió	
de	les	mesures	de	prevenció	i	higiene	
amb	relació	a	la	grip	del	virus	A(H1N1)	
a	través	dels	mitjans	de	la	Corporació	
Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 25002326/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
del	protocol	d’actuació	en	el	cas	que	la	
captura	per	immobilització	d’animals	
ensalvatgits	no	sigui	possible
Tram. 25002333/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’arranja
ment	del	tram	del	congost	de	Tresponts	
de	la	carretera	C14
Tram. 25002334/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	del	servei	d’autobusos	d’Hispano	
Igualadina	entre	Reus	i	Tarragona
Tram. 25002335/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obtenció	
del	certificat	de	qualificació	individual	en	
instal·lacions	elèctriques	de	baixa	tensió
Tram. 25002330/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni
ment	del	CAP	Fontetes,	de	Cerdanyola	
del	Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 25002331/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	direc
tor	urbanístic	per	a	la	concreció	i	la	deli
mitació	de	la	reserva	de	sòl	per	a	l’esta
bliment	de	l’eix	Transversal	Ferroviari
Tram. 25002332/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	retorn	
de	la	documentació	municipal	confisca
da	per	les	tropes	franquistes	durant	la	
Guerra	Civil
Tram. 25002338/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	alum
nes	amb	necessitats	educatives	espe
cials	de	Montcada	i	Reixac	(Vallès	Oc
cidental)
Tram. 25002340/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabi
litació	dels	arcs	del	castell	de	Sant	Fer
ran,	de	Figueres	(Alt	Empordà)
Tram. 25002341/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	boscos	del	Baix	Camp,	especial
ment	els	del	futur	parc	natural	de	les	
muntanyes	de	Prades
Tram. 25002336/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’accelera
ció	dels	treballs	de	la	comissió	interde
partamental	sobre	els	usos	de	la	Masia	
de	Copons,	a	Sort	(Pallars	Sobirà)
Tram. 25002337/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	del	servei	de	telefonia	mòbil	a	Ca
brils	(Maresme)
Tram. 25002345/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	afrontar	la	situació	de	
col·lapse	del	centre	d’atenció	a	perso
nes	disminuïdes	de	Terrassa	(Vallès	Oc
cidental)
Tram. 25002346/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	cobri
ment	de	les	necessitats	de	personal	i	de	
subministrament	del	centre	penitenciari	
del	puig	de	les	Basses,	de	Figueres	(Alt	
Empordà),	amb	recursos	locals
Tram. 25002342/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	de	l’Oficina	d’Acció	Ciutadana	de	
Mataró	(Maresme)
Tram. 25002343/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	serveis	
als	usuaris	del	CAP	Fontetes	i	sobre	l’in
crement	de	facultatius	i	el	millorament	
dels	accessos	al	CAP	La	Farigola,	de	Cer
danyola	del	Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 25002350/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’oficines	d’atenció	ciutadana	dels	Mos
sos	d’Esquadra	a	tots	els	districtes	de	
Barcelona
Tram. 25002351/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62399).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	finiment	
de	les	obres	d’ampliació	de	la	depura
dora	d’aigües	residuals	de	Sant	Pau	de	
Riusec	i	el	garantiment	de	la	salubritat	
de	les	aigües	del	riu	Sec	a	Cerdanyola	
del	Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 25002347/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
del	Pla	d’iniciatives	de	dinamització	co
marcal
Tram. 25002348/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	foment	
de	l’activitat	logística
Tram. 25002349/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi
ficació	de	la	Llei	2/2004,	de	millora	de	
barris,	àrees	urbanes	i	viles	que	reque
reixen	una	atenció	especial
Tram. 25002354/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	d’aprovació	del	
Mandat	marc	del	sistema	públic	audio
visual
Tram. 25002393/08

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’equipa
ració	de	les	persones	amb	discapacitat	
intel·lectual	sense	autonomia	personal	
amb	les	persones	amb	discapacitat	físi
ca	per	a	l’obtenció	de	la	targeta	blanca	
de	transport	especial	a	Barcelona
Tram. 25002352/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62399 i 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	la	decisió	del	Departament	de	Polí
tica	Territorial	i	Obres	Públiques	d’ex
cloure	el	projecte	d’intervenció	integral	
dels	barris	de	la	Vinya,	Can	Clos	i	Plus	
Ultra,	de	Barcelona,	de	les	actuacions	
subvencionables
Tram. 25002353/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62412).

Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.11.2009 al 12.11.2009).

Finiment del termini: 13.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.11.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’autoritza
ció	d’una	prova	experimental	sobre	la	se
lectivitat	del	vesc	per	a	la	captura	d’ocells	
que	inclogui	la	captura	del	tord	a	les	Ter
res	de	l’Ebre
Tram. 25002418/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	partida	pressupostària	del	Depar
tament	d’Educació	destinada	al	paga
ment	compensatori	pel	transport	esco
lar	no	obligatori	a	Castelló	d’Empúries	
(Alt	Empordà)
Tram. 25002419/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni
ment	de	les	denominacions	«vacances	
de	Nadal»	i	«vacances	de	Setmana	San
ta»	en	el	calendari	escolar
Tram. 25002416/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi
ficació	del	procediment	d’adjudicació	
d’herències	intestades	a	la	Generalitat
Tram. 25002417/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi
ment	del	criteri	de	preu	final	amb	l’impost	
sobre	el	valor	afegit	inclòs	en	els	proce
diments	de	contractació	pública	quan	in
tervinguin	licitadors	exempts	de	tributa
ció	de	l’impost	sobre	el	valor	afegit
Tram. 25002422/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara
ció	definitiva	del	passeig	de	s’Abanell,	
de	Blanes	(Selva)
Tram. 25002420/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	continuï
tat	de	la	planta	de	Lear	a	Roquetes	(Baix	
Ebre),	sobre	la	formació	dels	treballa
dors	acomiadats	i	sobre	la	tramitació	i	
l’execució	de	les	infraestructures	pen
dents	a	les	Terres	de	l’Ebre
Tram. 25002421/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
pressupostària	necessària	per	a	aten
dre	la	preservació	i	la	millora	de	les	fin
ques	agràries	i	forestals	incloses	en	la	
Xarxa	Natura	2000
Tram. 25002425/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	prioritza
ció	de	les	actuacions	del	Pla	de	saneja
ment	de	les	aigües	residuals	urbanes
Tram. 25002426/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi
ficació	de	l’Ordre	IRP/352/2009,	sobre	
l’obligació	dels	establiments	d’hosta
latge	de	remetre	a	la	Direcció	General	
de	la	Policia,	per	mitjans	telemàtics,	la	
informació	relativa	a	l’estada	de	les	per
sones	que	s’hi	allotgen
Tram. 25002423/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	terri
torial	sectorial	de	política	forestal	2005
2014
Tram. 25002424/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	al	millorament	del	Parc	
Agrari	del	Baix	Llobregat
Tram. 25002429/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	i	l’adequació	de	les	instal·lacions	
de	l’oficina	de	correus	i	telègrafs	de	Pi
neda	de	Mar	(Maresme)
Tram. 25002430/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
en	el	traçat	de	la	carretera	GI660	entre	
la	Bisbal	de	l’Empordà	i	Calonge
Tram. 25002427/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
en	el	traçat	de	la	carretera	GI664	entre	
Cruïlles,	Monells,	Sant	Sadurní	de	l’Heu
ra	i	Cassà	de	la	Selva
Tram. 25002428/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conver
sió	del	Jutjat	de	Primera	Instància	núm.	7	
de	Tarragona	en	jutjat	mercantil	pur
Tram. 25002433/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	període	de	transició	comú	en	els	
processos	de	trasllat	de	funcionaris	ju
dicials
Tram. 25002434/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	les	carreteres	del	Maresme
Tram. 25002431/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	vagons	als	trens	de	les	línies	entre	
Barcelona	i	el	Maresme
Tram. 25002432/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
del	Solsonès	amb	un	helicòpter	durant	
els	mesos	d’estiu
Tram. 25002437/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’avalua
ció	de	l’impacte	ambiental	causat	en	els	
ecosistemes	de	la	Noguera	de	Cardós	i	
la	Noguera	Pallaresa	pel	buidatge	de	la	
presa	de	Tavascan,	al	Pallars	Sobirà
Tram. 25002438/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	nome
nament	dels	funcionaris	de	reforç	del	
Jutjat	de	Primera	Instància	núm.	7	de	
Tarragona
Tram. 25002435/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	finalitza
ció	de	les	obres	de	l’autovia	A22,	entre	
Lleida	i	Osca,	al	tram	de	la	variant	d’Al
macelles
Tram. 25002436/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	reforma	
de	l’andana	de	l’estació	de	trens	de	Tar
ragona
Tram. 25002441/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reober
tura	de	l’escola	de	Gombrèn	(Ripollès)	
per	al	curs	20102011
Tram. 25002442/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	supres
sió	dels	passos	a	nivell	de	la	xarxa	fer
roviària	a	la	demarcació	de	Tarragona
Tram. 25002439/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal·la
ció	d’ascensors	amb	capacitat	suficient	
a	l’estació	de	trens	de	Tarragona
Tram. 25002440/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	presen
tació	al	Parlament	d’un	projecte	de	llei	
de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 25002445/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi
ment	d’una	línia	d’ajuts	als	agricultors	
del	sector	de	l’olivera	de	les	Terres	de	
l’Ebre	i	sobre	l’establiment	d’autoritza
cions	de	caça	de	les	espècies	d’ocells	
que	afecten	aquest	sector
Tram. 25002446/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’un	centre	d’educació	infantil	i	primà
ria	i	d’un	institut	d’educació	secundària	
per	al	curs	20102011	a	la	zona	sud	de	
Girona
Tram. 25002443/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	de	places	a	les	escoles	d’a
dults	de	Girona,	Salt	(Gironès),	Blanes,	
Lloret	de	Mar	(Selva)	i	Olot	(Garrotxa)	per	
al	curs	20092010
Tram. 25002444/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.11.2009 al 25.11.2009).

Finiment del termini: 26.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.11.2009.
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aplicar, com a mínim, una congelació de les 
tarifes dels peatges de les autopistes catalanes durant 
l’any 2010 que es correspongui amb la caiguda experi-
mentada per l’Índex de Preus al Consum (IPC) durant 
l’any 2009.

Palau del Parlament de Catalunya, 2 de novembre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	línia	d’ajuts	als	agricultors	per	a	
formar	part	de	cooperatives
Tram. 25002448/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 61917 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Bertomeu 
i Bertomeu, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposta de resolució per tal que sigui 
substanciada en la Comissió d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca: 

Exposició de motius

Les cooperatives agràries tenen una gran tradició a Ca-
talunya que disposa de quasi dos segles de vida. Molts 
agricultors catalans s’agrupen en cooperatives 

El cooperativisme agrari constitueix un pilar fonamen-
tal per al desenvolupament tècnic, econòmic, social i 
d’equilibri territorial del país. La previsió és que el crei-
xement de cooperatives agràries es consolidi a través de 
cooperatives de segon grau per tal de donar més valor 
afegit als productes i incrementar els nivells de transfor-
mació i comercialització. La producció integrada és una 
tendència creixent que possibilita una producció més 
racional i més sostenible per al medi ambient.

A Catalunya hi ha aproximadament unes 300 coopera-
tives agràries que tenen prop dels 80.000 socis. És un 
sector que factura més de 1.200 milions d’euros anu-
alment.

Per entrar a formar part d’una cooperativa com a soci, 
sovint els agricultors han de fer un desemborsament 
econòmic que en alguns casos es difícil de fer per un 
agricultor. Els agricultors han de recórrer a finançament 

Proposta	de	resolució	sobre	la	congela
ció	de	les	tarifes	dels	peatges	el	2010
Tram. 25002447/08

Presentació

Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 61916 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

En els darrers anys els peatges de les autopistes i túnels 
de concessió de la Generalitat han pujat per sobre de 
l’increment dels preus del consum. Aquesta pujada s’ha 
justificat amb les fórmules que va aprovar el Govern per 
calcular l’increment dels peatges establertes en el decret 
465/2004 de fixació del règim de tarifes i peatges de 
les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat 
de la Generalitat de Catalunya i per la necessitat de 
compensar la rebaixa de l’IVA dels peatges aplicat en 
anys anteriors.

En l’actual situació de crisi econòmica un nou fenomen 
que fins ara no havíem experimentat és el de la caiguda 
sostinguda dels preus durant el darrer any que ha portat 
l’IPC a presentar valors negatius. L’IPC representa el 
90% del factor corrector dels preus dels peatges, mentre 
que la resta s’obté en funció de les intensitats mitjanes 
de trànsit previstes pel darrer anys i les reals.

Tot i que les intensitats mitjanes de circulació puguin 
ser inferiors a les previstes, la caiguda dràstica de l’IPC 
durant aquest any fa que l’any 2010 sigui difícilment 
justificable per l’administració que s’apliqui una pujada 
de tarifes en els peatges de les autopistes i túnels cata-
lans. Ans al contrari, l’increment de 4,2% aplicat durant 
l’any 2009 (el 4,6% per turismes i motocicletes) ha estat 
notablement superior a la inflació real de l’any.

Sembla adient que durant l’any 2010, les tarifes dels 
peatges, com a mínim es congelessin, sense experimen-
tar cap increment, si no és que realment correspondria 
reduir-les.

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

Fascicle segon



16 de novembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 572

54

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

trànsit de l’Estat, el País Basc i Catalunya, els responsables 
del País Basc van anunciar la retirada de les restriccions 
genèriques que fins ara operaven des de les 22 hores de 
dissabte a les 22 hores de diumenge.

Mentrestant, el Servei Català de Trànsit ha anunciat el 
manteniment de les actuals restriccions que representen 
un obstacle al transport de mercaderies pel corredor 
mediterrani cap a Europa. Les restriccions actuals re-
presenten 21 dies de prohibició de circulació que ve-
nen a representar en termes de dies laborables un mes 
d’activitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reduir per a l’any 2010, les restriccions genèri-
ques de circulació de vehicles pesants a la xarxa viària 
catalana en dies festius.

Palau del Parlament de Catalunya, 3 de novembre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforç	de	
les	mesures	de	prevenció	del	consum	
de	cànnabis	entre	els	joves	i	sobre	la	
informació	dels	recursos	per	a	superar	
l’addicció
Tram. 25002450/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 61992 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Belén Pajares Ribas i Rafael López i Rueda, 
diputada i diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presen-
ten la següent proposta de resolució, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut

Exposició de motius

Segons l’informe Cànnabis II elaborat per la Delegació 
del Pla Nacional sobre Drogues i l’Observatori Europeu 
de les Drogues, al voltant de 50.000 adolescents d’entre 
14 i 18 anys presenten problemes sanitaris a conseqüèn-
cia del consum diari de cànnabis. I malgrat representi 
només el 2,2% de la població, les dades demostren que 
Espanya és el país europeu amb un major nombre de 
consumidors de cànnabis, sobretot entre els joves.

bancari que no sempre es concedit o les condicions del 
finançament són molt cares.

No hi ha, en aquest moment, cap tipus d’ajut o línia de 
crèdit accessible pels agricultors que necessiten capital 
per a incorporar-se a una cooperativa agrària catalana.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a crear una línia d’ajuts adreçada als agricultors 
per tal de poder fer els desemborsaments necessaris per 
incorporar-se com a socis a una cooperativa agrària.

Palau del Parlament de Catalunya, 30 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Juan Bertomeu i Ber-
tomeu 

Proposta	de	resolució	sobre	la	reducció	
de	les	restriccions	de	circulació	de	ve
hicles	pesants	en	dies	festius
Tram. 25002449/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 61982 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt Santi Rodríguez i Serra, dipu-
tat d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 
del Reglament de la Cambra presenta la següent Pro-
posta de resolució per tal de ser substanciada a la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana: 

Exposició de motius

Les carreteres catalanes tenen establertes una sèrie de 
restriccions a la circulació de vehicles pesants durant la 
majoria de caps de setmana de l’any i en altres festius 
senyalats per a la possible gran afluència de vehicles a 
la xarxa viària. Aquestes restriccions afecten a les prin-
cipals carreteres catalanes.

Les restriccions es fixen anualment per part del Servei 
Català de Trànsit a través d’una resolució que estableix 
el calendari de restricció de circulació, les carreteres 
afectades, el tipus de vehicles afectats i les excepcions 
que hi pugui haver.

En els darrers anys tant la comunitat autònoma del País 
Basc com la de Catalunya havien establert restriccions 
molt importants al trànsit de vehicles pesants per la 
xarxa viària durant els caps de setmana. En la darrera 
reunió del passat 16 d’octubre entre els responsables de 
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3. Introduir, en la informació sobre el consum de cànna-
bis, els efectes negatius que a curt i llarg termini com-
porta el seu consum.

4. Introduir, en la informació sobre el consum de càn-
nabis, els recursos disponibles per aquells que vulguin 
deixar la seva addició al consum de cànnabis.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, M. Belén Pajares i Ri-
bas, Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	l’aprofundi
ment	en	el	coneixement,	la	detecció	i	el	
tractament	de	la	síndrome	d’Asperger,	
especialment	en	els	centres	educatius
Tram. 25002451/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 61993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Carina Mejías Sánchez i Rafael López i Rueda, 
diputada i diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Educació i Universitats

Exposició de motius

Segons els experts, a cada centre educatiu, com a mí-
nim, hi ha un infant o jove que pateix la síndrome 
d’Asperger, un trastorn sever del desenvolupament que 
afecta al processament de la informació.

Malgrat no ser una patologia nova, ja que es va desco-
brir als anys 40, a Catalunya, com a la resta de l’Estat 
només fa 5 anys que es diagnostica.

Un infant que pateix la síndrome d’Asperger té dificul-
tats per entendre el llenguatge, per conviure amb els 
companys i tenir relacions socials, té una gran memòria 
per a les coses que li interessen i destaca en àrees con-
cretes. Per aquest motiu necessiten l’ajuda d’un especi-
alista que els ajudi a normalitzar la seva situació i els 
acompanyi en l’aprenentatge.

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

Proposta de resolució

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

A més, la taxa de consum de cànnabis a Catalunya 
tradicionalment ha estat per sobre de la mitjana donat 
un ambient cultural i ideològic més propici per al seu 
consum amb un tradicional discurs de l’esquerra i del 
progressisme polític a banalitzar el seu consum i a ob-
viar les conseqüències negatives que comporta.

El més preocupant dels informes, i el que es diferencia 
d’informes anteriors, és que aquest nivell de consum 
ja comença a passar factura, donat que els menors que 
son consumidors habituals ja presenten, malgrat la seva 
curta edat, alteracions del sistema nerviós, dèficit de 
memòria i de l’atenció psicomotora. És a dir, presenten 
alteracions que tenen a veure amb el rendiment esco-
lar, fet que afecta negativament en el seu rendiment 
educatiu, en el propi sistema i en l’augment del fracàs 
escolar.

Segons les conclusions dels informes «fumar diària-
ment i durant períodes perllongats causa danys greus 
en el teixit cerebral, el que afecta a la capacitat de con-
centració i la memòria a curt termini.»

De fet les dades són demolidores. Només un 2% dels 
estudiants que van consumir cànnabis en la seva vida 
aconsegueixin un títol universitari enfront del 30% d’a-
quells que mai van consumir.

Aquestes mateixes dades mostren que a Espanya el 35% 
dels joves de 14 a 18 anys ha consumit cànnabis alguna 
vegada en la seva vida; un 30% en l’últim any i un 20% 
en els darrers 30 dies, segons les últimes enquestes re-
alitzades pel ministeri de Sanitat. Cal recordar, a més, 
que les darreres dades que disposem de Catalunya mos-
tren que el nombre d’adolescent que confessen haver 
consumit cànnabis en els darrers 30 dies, és 5,5 punts 
superior a la mitjana espanyola.

Malgrat que és cert que el seu consum sembla que s’ha 
estabilitzat, els anomenats porros segueixen sent una 
preocupació perquè la precocitat d’inici del seu consum, 
als 14,5 anys agreuja els danys que produeix en els jo-
ves, i perquè sol ser la porta d’entrada a altres drogues. 
Així, segons les dades de l’esmentat informe, el 98% 
dels escolars que van consumir cànnabis en els últims 
dotze mesos també van beure alcohol, gairebé el 80% 
també va fumar tabac i un 11%, cocaïna.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a, en el marc del Pla de prevenció de la Generalitat, 
associat al Llibre Blanc de la prevenció a Catalunya: 

1. Reforçar la política de prevenció específica de con-
sum de cànnabis a les escoles de Catalunya posant èm-
fasi en les conseqüències educatives, socials i sanitàries 
reals que provoca.

2. Revisar les imatges associades al consum de cànna-
bis i de porros en els mitjans públics de la Generalitat, 
per a corregir aquelles que podrien donar una imatge 
benèvola del seu consum.
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que aporta el Departament en la posada en marxa de les 
mesures previstes en la llei, el govern central hi destina 
un sol euro.

El nostre grup parlamentari ha estat molt crític en la 
implementació de l’esmentada llei feta per la Generalitat 
de Catalunya: retards en les valoracions i els pagaments, 
manca de llibertat a l’hora d’escollir la prestació al Pla 
Individual d’Atenció, nul·la coordinació amb el Depar-
tament de salut i amb els ens locals i municipals, manca 
d’infraestructures socials i de places de residència i de 
centre de dia, manca de recursos en l’impuls de la te-
leassistència etc.

És a dir, que podríem dir que no només falta el reco-
neixement del deute que té el govern central amb la 
Generalitat. Cal, a més, una millora de l’eficàcia de la 
Generalitat de Catalunya en gestionar la llei.

Però no cal dir que som molt conscients de quina és la 
situació i de la manca de recursos de l’executiu de José 
Luis Rodríguez Zapatero per al desplegament de la llei, 
recursos que han recaigut, tot i que també insuficients, 
en les comunitats autònomes.

Conscients d’aquesta situació el nostre grup ha plantejat 
nombroses vegades la necessitat de reclamar «el deute de 
la dependència» al govern central. Una moció presentada 
pel nostre grup ja plantejava la necessitat de constatar 
que «El govern de l’Estat no està aportant els recursos 
suficients i necessaris a les comunitats autònomes, i molt 
especialment a Catalunya, per a un correcte desenvolu-
pament de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Pro-
moció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones 
en situació de dependència, fet que ha provocat que la 
Generalitat de Catalunya, com la resta de comunitats 
autònomes, estigui aportant el 75% dels recursos econò-
mics necessaris pel desenvolupament de la llei.»

A més érem conscients que les previsions pressupostà-
ries no permetien plantejar una millor quan afirmàvem 
que «els pressupostos Generals de l’Estat presentats pel 
govern de l’Estat al Congrés dels Diputats no aporten 
un finançament just i necessari per al desenvolupament 
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situ-
ació de dependència a Catalunya ni a la resta de Co-
munitats Autònomes, i, d’aprovar-se sense cap tipus de 
modificacions, comportarà un augment de l’aportació 
que haurà de realitzar la Generalitat de Catalunya per 
donar compliment al calendari d’aplicació de la llei.»

Cal saber doncs quin és aquest deute de la depen-
dència. Cal, a més, que la conselleria no caigui en el 
victimisme. A ella li pertoca exigir al govern central els 
recursos, no lamentar-se de no tenir-los. És d’aquesta 
forma, i no amb informes que ho diguin, com la con-
selleria i la seva titular demostrarien el seu lideratge en 
matèria de serveis socials.

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

Proposta de resolució

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

1. Aprofundir en l’estudi i coneixement del síndrome 
d’Asperger recolzant les investigacions socioeducatives 
i psicològiques que treballin en la seva detecció i tracta-
ment, especialment des de la vessant educativa.

2. Treballar un protocol de detecció, anàlisi i tractament 
a l’aula per ajudar als centres i docents al seu reconei-
xement i tractament pedagògic.

3. Establir un catàleg de bones pràctiques en el tracta-
ment dels infants i joves amb el síndrome d’Asperger 
per permetre als centres i docents tenir bons exemples 
de referència per al seu tractament a l’aula.

4. Aprofundir la coordinació entre els serveis psicope-
dagògics per a un millor tractament dels alumnes amb 
aquest síndrome.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen
tació	d’un	balanç	sobre	el	deute	del	Go
vern	de	l’Estat	amb	relació	a	l’aplicació	
de	la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	relativa	a	la	
dependència,	i	sobre	l’exigència	formal	
del	pagament
Tram. 25002452/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 62004 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Eva García Rodríguez i Rafael López i Rueda, 
diputada i diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Benestar i Immigració

Exposició de motius

La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Cap-
devila, va declarar, després de conèixer l’informe d’un 
grup d’experts realitzat a petició de la comissió de Sani-
tat del Congrés dels Diputats sobre el desenvolupament 
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en 
situació de dependència que «només falta que el Govern 
espanyol reconegui també el deute que té contreta amb 
Catalunya».

Novament Capdevila va recordar que la Generalitat està 
assumint, des de l’entrada en vigor de la normativa, el 
75% del cost de la llei, és a dir, que per cada 3 euros 
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portància d’una cooperació més coordinada entre les ofi-
cines de cooperació al desenvolupament continentals.

Segons l’esmentat estudi, a l’analitzar l’equilibri entre 
els costos i l’eficàcia dels programes d’ajuda, la «volati-
litat» dels fluxos d’ajuda i la «proliferació» de donants i 
organismes que engeguen els programes «fragmenten» 
els plans d’ajuda en «desenes de milers de projectes».

Per aquesta raó, una de les principals conclusions és que 
«comptar amb un únic enfocament europeu no només 
faria més eficaç l’ajuda al desenvolupament, sinó que 
a més permetria estalviar costos per valor de 3.000 a 
6.000 milions cada any entre 2010 i 2015».

Així, no cal oblidar que, entre els principals problemes 
que dificulten una millor gestió dels fons, figura l’ab-
sència de sistemes d’informació amb els que amidar 
adequadament la relació cost-benefici de cada forma 
d’ajuda. Una altra dificultat assenyalada és la fragmen-
tació de les ajudes i una dolenta divisió del treball: en 
2007, els Estats membres i la Comissió Europea van 
participar en un total de 40.000 i 50.000 accions o pro-
grames.

Per això les conclusions són clares: si es reforcés la col-
laboració amb modalitats de cofinançament, delegant la 
cooperació i es distribuís el treball es podrien estalviar 
de 200 a 500 milions d’euros cada any. I una millor 
previsió dels futurs compromisos permetria incrementar 
de 2.000 a 4.000 milions l’ajuda al desenvolupament de 
la UE cada any.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, conjuntament amb els agents i actors 
de cooperació que operen a Catalunya, la possibilitat 
de cara al proper Pla Director de Cooperació al Desen-
volupament d’aprofundir en la coordinació espanyola i 
europea de la cooperació catalana.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Rafel Luna i Vivas

1. Presentar al Parlament de Catalunya un balanç sobre 
el deute que té el Govern central amb la Generalitat any 
per any per a cobrir els costos generats per l’aplicació 
de Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situa-
ció de dependència a Catalunya.

2. Exigir formalment davant del govern de l’estat el pa-
gament del «deute de la dependència».

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Eva García Rodríguez, 
Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	la	coordi
nació	de	la	cooperació	catalana	amb	
l’espanyola	i	l’europea	amb	relació	al	
Pla	director	de	cooperació	al	desenvo
lupament
Tram. 25002453/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 62005 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Rafael López i Rueda i Rafael Luna i Vivas 
diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat

Exposició de motius

La Unió Europea podria estalviar-se entre 3.000 i 6.000 
milions d’euros cada any si els Estats membres col-
laboressin més i millor entre si per a gestionar l’Ajuda al 
Desenvolupament durant el període 2010-2015, segons 
l’estudi ‘Eficàcia de l’ajuda: Els avantatges d’un enfoca-
ment europeu’ promogut per la Comissió Europea, que 
analitza els costos generats per la «ineficiència» en la 
gestió d’aquests recursos.

Segons el comissari europeu de Desenvolupament i 
Ajuda Humanitària, Karel de Gucht, «en la pràctica 
una coordinació més eficaç entre els vint-i-set països 
de la Unió Europea alliberaria fons que podrien ser 
reinvertits en una ajuda de millor qualitat a més d’alleu-
jar la càrrega burocràtica que suporten els socis de la 
cooperació».

No cal dir que en l’actualitat la Unió Europea és el prin-
cipal donant de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament 
mun dial amb un 60% de les aportacions, és a dir, 49.000 
milions d’euros. Aquesta quantitat dona la idea de la im-
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morir de fam i diversos milions més van patir la fam 
extrema i la malnutrició. Encara avui, milions de per-
sones a Etiòpia i a Àfrica s’enfronten a l’escassesa d’ai-
gua i aliments com a conseqüència d’anys de pèssimes 
precipitacions.

Segons la directora internacional d’Oxfam, Penny 
Lawrence, «l’ajuda alimentària ofereix ajuda tempo-
ral, però no afronta les causes subjacents que fan a la 
gent vulnerable als desastres any rere any per això cal 
que els donants necessiten canviar el seu punt de vista i 
ajudar a que les comunitats tinguin les eines per a poder 
enfrontar-se als desastres».

Així, segons Oxfam, és essencial que els donants pro-
tegeixin els programes que ajuden a tractar amb el risc 
abans que arribi un desastre. D’aquesta forma, la petició 
als donants arriba mentre Etiòpia s’enfronta a una de les 
amenaces naturals més grans que ha viscut. Els cien-
tífics han fet la predicció que, en 2034, el que ara són 
sequeres es convertiran en norma, afectant a la regió 
tres anys de cada quatre.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a revisar la cooperació catalana que es fa a 
Etiòpia, tant pel que fa a la cooperació per al desenvo-
lupament bilateral d’iniciativa directa de la Generalitat 
de Catalunya, a la cooperació per al desenvolupament 
bilateral de la Generalitat de Catalunya en concertació 
amb d’altres agents de la cooperació per al desenvolupa-
ment; a la cooperació per al desenvolupament bilateral 
a iniciativa d’altres actors, en especial les ONGD i les 
entitats privades no lucratives; com en la cooperació per 
al desenvolupament multilateral, per ajustar la coopera-
ció que es realitza a Etiòpia a les demandes realitzades 
per Oxfam.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Rafel Luna i Vivas

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	recursos	per	al	Consell	Nacional	de	
la	Cultura	i	les	Arts
Tram. 25002455/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 62007 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	la	cooperació	catalana	a	Etiòpia
Tram. 25002454/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 62006 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael López i Rueda i Rafael Luna i Vivas di-
putats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat

Exposició de motius

Etiòpia és, per a la cooperació catalana, un dels set paï-
sos i territoris anomenats preferents, és a dir, aquells 
que han de concentrar el 20% dels recursos de la línia 
estratègica de desenvolupament.

Tal i com es defineix al Pla Director de Cooperació 
al Desenvolupament 2007-2010 «Els països i territoris 
preferents representen un segon nivell de priorització 
geogràfica, amb una aposta de treball a mitjà termini, 
d’un cicle de planificació com a mínim. Són països i 
territoris que presenten un nivell d’alineació important 
amb el conjunt de criteris de priorització geogràfica ex-
posats i en els quals existeix la possibilitat de treballar 
en determinats sectors d’intervenció o objectius estra-
tègics, mitjançant alguns actors i fent ús de determinats 
instruments o modalitats de cooperació. Es tracta doncs 
de països i territoris que presenten un grau de compli-
ment dels criteris de priorització geogràfica quantitatius 
i qualitatius esmentats significatiu però menor que en 
el cas dels països prioritaris.»

Respecte a la cooperació internacional amb Etiòpia, 
l’agència humanitària Oxfam Internacional ha demanat 
en un informe un canvi radical en la manera que la co-
munitat internacional ha de tractar la crisi humanitària 
que es viu a aquest país.

Així, Oxfam Internacional assegura que els donants han 
d’adoptar un nou acostament als desastres humanitaris 
que se centri en la preparació de les comunitats per a 
impedir desastres i poder afrontar conseqüències com 
la de la sequera abans que apareguin, més que dependre 
només a curt termini de l’ajuda d’emergència a través 
d’ajuda alimentària importada.

Cal recordar que fa 25 anys, Etiòpia va ser devastada 
per una de les pitjors fams en la seva història. Com 
a conseqüència, s’estima que un milió de persones va 
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tivitat el mandat legal que va rebre d’acord als valors, 
principis i objectius establerts a la llei que el regula.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	l’avaluació	
i	la	dignificació	de	la	imatge	de	l’escola,	
dels	educadors	i	dels	valors	educatius	
en	els	mitjans	de	comunicació
Tram. 25002456/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 62008 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael López i Rueda i Santiago Rodríguez Serra 
diputats, d’acord amb allò que preveu l’article 176 del 
Reglament de la Cambra presenten la següent proposta 
de resolució, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Exposició de motius

No cal dir que en els darrers anys la funció docent, 
els mestres i professors, ha sofert un retrocés en el seu 
reconeixement social de manera important. La societat 
que respectava i admirava els mestres i professors dels 
seus fills i de les seves filles ara els mira amb recel, 
es desconfia de la seva tasca, es posa en dubte la seva 
professionalitat, i se’ls culpa dels mals que avui en dia 
té la nostra escola.

A aquesta imatge han contribuït de manera especial 
les imatges que s’han donat a través dels mitjans de 
comunicació. Efectivament, no només els professors, els 
mestres i la resta de professionals docents i educatius 
només han estat notícia quan s’ha produït algun tipus 
de problema o quan s’ha parlat dels minsos resultats de 
la nostra escola, sinó que, encara pitjor, la imatge que 
s’ha donat a través de programes de ficció han estat molt 
contraproduents per la tasca escola.

No cal buscar molt per trobar sèries on els professors 
són poc menys que tirans que oprimeixen els alumnes, 
gent avorrida que no sap donar les assignatures, perso-
nes que castiguen els alumnes, i fins i tot, moltes vega-
des, se’ls ha convertit en els personatges dolents o bur-
lescos de les situacions de ficció. És curiós que aquest 
mateix imaginari ha convertir en heroi a l’estudiant que 
no estudia, que passa de la classe, i que no s’esforça, 
enfront dels estudiants que posen interès i s’esforcen 

ment, i Rafael López i Rueda, diputat, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra presenten la següent proposta de resolució, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Cultura

Exposició de motius

«Si el Consell de les Arts no obté un pressupost anual 
de 50 milions d’euros a partir del pròxim exercici, la 
institució no podrà ser viable» així de contundent es va 
mostrar el fins ara president del president del Consell de 
Cultura i de les Arts, Xavier Bru de Sala, al conseller 
de Cultura, Joan Manuel Tresserras.

Cal valorar aquestes declaracions independentment del 
problema que ha suposat la marxa d’un president i el seu 
relleu així com les crítiques a les pressions polítiques 
que s’han produït. Efectivament, no podem dir que hagi 
estat el millor començament per un consell en el que el 
món de la creació artística i cultural hi va posar moltes 
esperances.

Esperances pel que representava de despolitització de 
la cultura, tant a nivell ideològic, com a nivell de cro-
nologia política en la que les inversions i les actuacions 
es programen segons les necessitats polítiques i elec-
torals.

Però també esperances pel que representava el fet de donar 
més poder als creadors, al sector cultural en la definició 
i gestió de certes parts del procés, fonamental per assolir 
aquesta independència demanada i exigida pel sector.

Per això no cal passar per alt les declaracions del fins ara 
president del CONCA. Efectivament és cert que en el 
seu primer any al capdavant de la conselleria, el conse-
ller Tresserras ha reduït el seu pressupost a la meitat. 
D’aquesta forma com va declarar el Sr. Bru de Sala 
«l’en titat autònoma que estava destinada a ser embrió 
del Consell de les Arts contava amb un pressupost de 
23 milions d’euros, i amb Tresserras, aquest any, del 1 
de gener al 31 de desembre conta amb 13 milions».

Hi estem d’acord i aquesta va ser una de les posicions 
que va mantenir el nostre Grup Parlamentari. Estem 
convençuts que sense uns recursos molt per sobre dels 
13 milions d’euros actuals la institució queda desvir-
tuada.

Algú podria dir que, en moments de crisi, no és època 
per a exigir que els recursos per al Consell de la Cultura 
i les Arts es quadrupliqui. Seria cert si el que dema-
néssim fos nous recursos. No demanem això. Volem 
una redistribució de recursos de la conselleria cap al 
Consell que faci viable i possible els valors, principis 
i objectius que van inspirar la seva creació.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a destinar durant l’any 2010 un mínim de 50 mi-
lions d’euros per al Consell Nacional de la Cultura i les 
Arts perquè pugui complir amb independència i efec-
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L’informe «L’Estat de les vacunes del Món» i els dife-
rents informes d’Immunització indiquen que si bé els 
índex de vacunació són els millors de la història, no hem 
d’oblidar que encara un de cada cinc nens no tenen accés 
a una vacuna, fet que suposa que el 20% dels nens que 
neixen anualment al món es troben en aquesta situació.

No cal oblidar que la vacunació ajuda a prevenir 2,5 
milions de morts infantils tots els anys. Per aquesta raó, 
la Organització Mundial de la Salut ha fet una crida a 
l’advertir que si totes les vacunes que es disposen en 
aquests moments s’adoptessin de forma generalitzada 
es podria evitar 2 milions de morts més a l’any entre 
nens menors de cinc anys.

Segons l’esmentat informe, els nens i les nenes més des-
protegits i desprotegides es troben a Àsia i Àfrica, en 
particular en les zones rurals de difícil accés, i les orga-
nitzacions calculen que serien necessaris 1.000 milions 
de dòlars addicionals per a garantir la ronda completa 
de vacunacions durant el primer any de vida.

Per aquesta raó, les organitzacions van instar a la comu-
nitat de donants a que contribueixin per a aconseguir 
recaptar 1.000 milions de dòlars anuals per a assegu-
rar vacunes per als nens dels 72 països més pobres del 
món.

Així mateix, l’informe assenyala que la tendència a 
la baixa de la mortalitat infantil es deu en gran part 
als esforços dels països en desenvolupament que van 
participar en el programa GAVI, afavorit per l’OMS, 
Unicef, el Banc Mundial, entitats no governamentals, 
la Fundació Bill i Melinda Gates i que compta amb el 
suport de la iniciativa pública, social i privada.

De fet, a l’empara d’aquesta iniciativa, científics, farma-
cèutiques i associacions publicoprivades han desenvolu-
pat vacunes per a la meningitis meningocòcica, la diar-
rea, la pneumònia i el virus del papiloma humà (*VPH), 
accessibles ara a més països en desenvolupament.

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

Proposta de resolució

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

1. Incloure com a prioritat, dintre de les seves actuacions 
i en el marc de les relacions de cooperació amb altres 
agents de cooperació, la conscienciació de la necessitat 
d’ampliar l’actual cobertura de vacunes per a infants als 
països rebedors de cooperació internacional.

2. Reclamar al govern espanyol que, en les seves actu-
acions internacionals i de cooperació lideri els esforços 
dels països que es troben en la Conferència de Donants 
per recaptar els recursos necessaris per a garantir la 
ronda completa de vacunacions durant el primer any 
de vida dels infants que encara no tenen accés a les 
vacunes.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Rafel Luna i Vivas

als que quasi se’ls criminalitza i se’ls ridiculitza, de la 
mateixa manera que es fa amb el professorat.

Si volem canviar la nostra escola, hem de canviar pri-
mer la imatge que donem d’ella, sobretot als mitjans 
de comunicació públics. Cal, doncs, una estratègia dels 
nostres mitjans de comunicació que valorin el professor, 
dignifiquin la seva tasca, apreciïn l’esforç dels alumnes 
i l’excel·lència a l’escola.

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

Proposta de resolució

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

1. Avaluar la imatge que es dona de l’escola, dels pro-
fessors i dels valors de l’esforç i la excel·lència edu-
cativa als mitjans de comunicació públics i privats de 
Catalunya.

2. Realitzar en el si dels mitjans de comunicació pú-
blics de la Generalitat de Catalunya una estratègia per 
valorar i dignificar als professionals de l’educació i la 
tasca que fan milers i milers de professors i mestres 
arreu de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	l’amplia
ció	de	la	cobertura	de	les	vacunacions	
per	a	infants	als	països	en	desenvolu
pament
Tram. 25002457/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 62009 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Rafael López i Rueda i Rafael Luna i Vivas 
diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat

Exposició de motius

La vacunació infantil va arribar en 2008 el rècord de 
106 milions de nens, segons un informe de l’Organit-
zació Mundial de la Salut, Unicef i el Banc Mundial, en 
el que s’adverteix que, tot i això, encara 24 milions de 
nens i nenes es troben en situació de risc.
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A més, l’escola va creixent a raó de cinquanta infants 
per any i en els propers anys està previst que doni co-
bertura a tota l’educació primària.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir que les obres per a la construcció del 
nou CEIP Pericot de Girona al carrer Andreu Tuyet i 
Santamaria, a la zona de Montilivi s’iniciaran durant 
l’any 2010.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Enric Millo i 
Rocher, Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	la	disponi
bilitat	de	recursos	per	a	la	construcció	
d’un	nou	col·legi	d’educació	infantil	i	pri
mària	a	Sucs	(Segrià)	en	els	pressupos
tos	per	al	2010
Tram. 25002459/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 62011 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Jordi Montanya i Mías i Rafael López i Rueda, 
diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Educació i Universitats

Exposició de motius

Els pares i les mares dels i de les alumnes del Centre 
d’Estudis d’Infantil i Primària El Vilot de Sucs (Segrià) 
van retardar aquesta setmana l’entrada dels seus fills i 
de les seves filles a classe per a reclamar al Departa-
ment d’Educació i a la Paeria que concretin una data per 
a la construcció d’un nou centre educatiu.

Segons les famílies del centre, els lavabos no estan adap-
tats per als alumnes de P3, P4 i P5 fet que ha provocat 
que els hagin hagut de dividir en dues zones perquè una 
d’elles està plena de forats. A més han criticat de forma 
continuada que el pati de l’edifici de la carretera de Gi-
menells és petit per a les necessitats dels alumnes.

Desprès de que representats de l’Associació de Mares 
i Pares del centre es reunissin amb el delegat d’Educa-
ció a Lleida, aquest els va exposar que les actuacions 

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli
ment	del	calendari	inicial	previst	per	a	
la	construcció	de	les	obres	del	CEIP	Pe
ricot,	a	Girona
Tram. 25002458/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 62010 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Enric Millo i Rocher i Rafael López i Rueda, 
diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Educació i Universitats

Exposició de motius

La manca de recursos tant per la construcció de centres 
escolars com per al seu manteniment que afecta a la Ge-
neralitat de Catalunya i als municipis ha fet que moltes 
Associacions de Mares i Pares hagin hagut d’utilitzar 
l’enginy per poder suplir la manca de recursos de les 
administracions.

Aquest ha estat el cas del CEIP Pericot de Girona. 
L’AMPA va decidir decorar el cap de setmana els bar-
racons donada la falta de pressupost per adequar l’equi-
pament.

Aquesta manca de recursos afecta tant la Generalitat 
com l’ajuntament. A la Generalitat perquè la construc-
ció del nou centre ja porta un considerable retard que 
ha fet que els barracons, amb data de caducitat segons 
el govern, ja hagin assolit l’edat de quatre anys al centre 
sense que la nova construcció hagi ni tant sols comen-
çat.

Per part de l’ajuntament el problema és que, donat els 
anys que porten els barracons en la seva ubicació, es ne-
cessita el seu manteniment en coses tant bàsiques com 
una mà de pintura. Malauradament el consistori ha dit 
que no té diners.

I és que els quatre mòduls prefabricats situats al carrer 
Riera de Mus de Girona ja fa quatre anys que serveixen 
d’escola provisionals a uns 250 nens i nenes d’entre 3 
i 7 anys. En teoria, la previsió del trasllat a la nova es-
cola al carrer Andreu Tuyet i Santamaria, a la zona de 
Montilivi, és per al curs 2012-2013. El centre, però, tot 
i que ja té un pressupost fixat, encara no s’ha començat 
a construir.
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Malgrat les excuses del Departament, el Col·lectiu d’En-
senyants de la Garrotxa ha apuntat tota una sèrie de 
retallades que afectaran, sense dubte, a la qualitat de 
l’educació a la comarca: l’assumpció pel nou professo-
rat de les hores que queden lliures per la reducció de 
jornada a què tenen dret els professors de més de 55 
anys s’ha fet de manera parcial; hi ha hagut la retalla-
da d’un membre de l’EAP de la comarca i del nombre 
d’hores dels vetlladors; i encara continua la presència 
de mòduls prefabricats així com d’obres amb retard, 
entre altres queixes.

Malauradament aquesta comarca no ha estat una excep-
ció com ha demostrat les nombroses crítiques que s’han 
produït des de molts centres, municipis i comarques a 
la composició de plantilles i els recursos des del curs 
2008-2009.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar al Parlament de Catalunya un balanç 
anual sobre l’evolució de l’alumnat, de les plantilles i 
dels recursos econòmics a disposició dels centres educa-
tius catalans entre el curs 2003-2004 i el 2009-2010.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	priorit
zació	de	la	construcció	de	les	infraes
tructures	educatives	reivindicades	pel	
Consell	Escolar	Municipal	de	Girona
Tram. 25002461/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 62013 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Enric Millo Rocher i Rafael López i Rueda, 
diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Educació i Universitats

Exposició de motius

El Consell Escolar Municipal de Girona ha presentat 
un informe en el que es mostra que, amb les dades del 
padró i de l’evolució de la població a la ciutat, la ciutat 
necessita de forma urgent una altra escola i un altre nou 

portades a terme fins ara havien estat responsabilitat 
del Departament d’Educació i que tot just el que manca 
són els recursos necessaris per a que el projecte d’una 
nova escola sigui una realitat, fet que, segons el propi 
delegat és responsabilitat del Parlament de Catalunya 
que és el que ha d’aprovar la partida per a fer realitat 
l’inici de les obres.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a disposar dels recursos necessaris, en el marc del 
Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2010, 
per a l’inici durant aquest any de la construcció d’un nou 
centre educatiu a l’Entitat Municipal Descentralitazada 
Sucs (Lleida-Segrià).

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Jordi Montanya i Mías, 
Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	la	presenta
ció	al	Parlament	d’un	balanç	anual	sobre	
l’evolució	dels	alumnes,	de	les	plantilles	
i	dels	recursos	econòmic	dels	centres	
educatius	del	curs	20032004	ençà
Tram. 25002460/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 62012 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Carina Mejías Sánchez i Rafael López i Rueda, 
diputada i diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Educació i Universitats

Exposició de motius

El Col·lectiu d’Ensenyants de la Garrotxa ha denunciat 
la notable retallada de recursos que hi ha hagut a la co-
marca en l’inici de curs, tot i l’increment també notable 
del nombre d’alumnes.

Aquest col·lectiu ha criticat el que han nomenat com a 
contradicció del Departament, que primer va negar la 
reducció de plantilles als centres docents, i després va 
afirmar, davant l’evidència dels fets, que era un proble-
ma d’optimització dels recursos, i que tots els centre 
tenien les plantilles i els recursos que necessitaven.
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la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Educació i Universitats

Exposició de motius

Set de cada deu professors està en contra de la nova Llei 
d’Educació de Catalunya, segons l’Estudi sobre la per-
cepció dels docents en relació a la introducció de canvis 
normatius en l’àmbit educatiu’ encarregat pel Departa-
ment d’Educació al Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).

Segons l’esmentat estudi, nou de cada deu enquestats 
creu que la Llei d’Educació de Catalunya no servirà 
de res, mentre que la meitat del professorat considera 
que la tasca del Departament d’Educació és dolenta o 
molt dolenta.

Aquesta dada hauria de fer reflexionar el govern sobre el 
que va suposar l’aprovació de la Llei d’Educació sense 
diàleg social previ i el que pot suposar la seva aplicació 
sense que un dels seus màxims protagonistes estiguin 
a favor del text.

És per això que, una vegada aprovada, la seva aplicació 
no pot ser fruit només de pactes polítics al Parlament 
de Catalunya. És necessari, doncs, que l’aplicació de la 
Llei d’Educació en els títols i apartats que afecten de 
forma especial i exclusiva al professorat es pacti amb 
els principals representants dels docents de Catalunya.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a constituir una taula de negociació amb els prin-
cipals sindicats i entitats representatives dels docents 
dels centre sostinguts amb fons públics per a negociar 
el desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya en 
aquells títols i articles que els afecti de manera espe-
cial.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

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

institut de secundària per al curs que ve. La saturació a 
la ciutat ja es viu tant a l’etapa de secundària, ja tradi-
cional en els últims cursos, com en l’etapa de primària, 
on set escoles superen el 100 per cent d’ocupació, i vuit 
més, es troben per sobre del 90 per cent de les places.

Segons la regidoria d’Educació, els nous centres haurien 
de situar-se al sud de la ciutat, on més està creixent el 
padró. Així mateix, el Consell Escolar Municipal de 
Girona també ha constatat que cal un altre institut, una 
reivindicació que s’ha anat repetint en els últims cursos, 
ja que la majoria d’instituts es troben per sobre del 100 
per cent.

És cert que encara a hores d’ara l’Ajuntament tot just 
està buscant terrenys per a aquesta nova escola i que per 
al nou institut sí té terrenys previstos al sector de Pa-
lau, al darrere del Consell Comarcal del Gironès. Som 
molt conscients que el pas de la disposició de terrenys 
és previ a l’actuació de la Generalitat, però també és 
cert que la Generalitat pot incloure, dintre de les seves 
prioritats pressupostàries per a l’any 2010 la construcció 
dels centres que es necessiten a la ciutat de Girona.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a, en el marc de la planificació pressupostària per 
a l’any 2010 tingui en consideració i prioritzi la cons-
trucció de les infraestructures educatives necessàries i 
reivindicades pel Consell Escolar Municipal de Girona 
per evitat l’actual massificació a les aules de la ciutat de 
Girona (Gironès).

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Enric Millo i 
Rocher, Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
titució	d’una	taula	de	negociació	amb	
sindicats	i	entitats	representatives	dels	
docents	per	a	negociar	el	desplegament	
de	la	Llei	12/2009,	d’educació
Tram. 25002462/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 62014 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Carina Mejías Sánchez i Rafael López i Rueda, 
diputada i diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que atesa la seva participació en els òrgans 
de Govern de l’Autoritat Metropolitana del Transport 
(ATM) proposi, com a mínim, la congelació de les ta-
rifes del transport públic per a l’any 2010.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’Oficina	de	Treball	de	
la	Generalitat	de	Lleida		Fleming
Tram. 25002464/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Reg. 62170 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Miranda i Tor-
res, diputada 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

La crisi econòmica que pateix el nostre país té com a 
conseqüència més negativa el tancament d’empreses i 
per tant un increment de les xifres d’atur.

Aquesta és l’expressió més dura i amarga de la crisi i 
també la més social, milers de treballadors i treballa-
dores sense feina i amb uns serveis públics infradotats 
de personal per atendre correctament, amb eficàcia i 
eficiència els aturats i les aturades de Catalunya.

A tall d’exemple a l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Lleida-Fleming treballen tan sols 12 persones per 
atendre més de 500 persones cada dia.

La qualitat en l’atenció i en la prestació de serveis de 
gestió de l’atur, en la recerca activa de feina i en els iti-
neraris personals d’inserció és impossible donat aquest 
elevat nombre d’aturats que s’incrementa dia a dia.

Per això, 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 incrementar la plantilla, de l’Oficina de Treball 
de la Generalitat de Lleida-Fleming, amb ràtio treba-
llador / aturat que permeti mantenir la qualitat d’aquest 
servei públic.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conge
lació	de	les	tarifes	del	transport	públic	
per	al	2010
Tram. 25002463/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 62043 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt, 
Santi Rodríguez i Serra, diputat, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra presenta la següent Proposta de resolució per tal de 
ser substanciada a la Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

Cada any, el Consell d’Administració de l’Autoritat del 
Transport Metropolità en la qual participa la Generali-
tat de Catalunya fixa les tarifes i preus dels serveis de 
transport públic més utilitzats de la Regió Metropolita-
na de Barcelona com poden ser els serveis de autobús, 
metro, o Ferrocarrils de la Generalitat.

En els darrers anys aquests preus s’han incrementat 
sempre per sobre de l’Índex de Preus al Consum (IPC). 
L’any 2009, tot i que la previsió de l’IPC era del 2% i 
que el preu dels carburants havia caigut un 4% en el 
darrer any els preus del transport públic van pujar de 
mitjana un 4,75% i els títols més utilitzats, la T10 per 
una o dues zones va pujar un 6,95%.

Enguany, l’escenari de la crisi ha fet caure l’IPC i per 
primer cop en molt de temps ens trobem amb un ín-
dex de preus al consum negatiu que ha de tenir la seva 
translació als principals preus de serveis públics com 
ara el transport que porten diversos anys creixent per 
sobre de l’IPC.

Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu 
article 48 «els poders públics han de promoure políti-
ques de transport i de comunicació basades en criteris 
de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport 
públic i la millora de la mobilitat». L’increment continu i 
desmesurat del preu del transport a Barcelona no fomen-
ta la utilització del transport públic, així com tampoc 
la millora de la mobilitat, ja que amb els preus actuals i 
els continuats increments, els poders públics de forma 
indirecta estan fomentant la utilització dels mitjans de 
transports privats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’Oficina	de	Treball	de	
la	Generalitat	de	Balaguer	(Noguera)
Tram. 25002466/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62172 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Miranda i Tor-
res, diputada 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

La crisi econòmica que pateix el nostre país té com a 
conseqüència més negativa el tancament d’empreses i 
per tant un increment de les xifres d’atur.

Aquesta és l’expressió més dura i amarga de la crisi i 
també la més social, milers de treballadors i treballa-
dores sense feina i amb uns serveis públics infradotats 
de personal per atendre correctament, amb eficàcia i 
eficiència els aturats i les aturades de Catalunya.

La qualitat en l’atenció i en la prestació de serveis de 
gestió de l’atur, en la recerca activa de feina i en els iti-
neraris personals d’inserció és impossible donat aquest 
elevat nombre d’aturats que s’incrementa dia a dia.

Per això, 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 incrementar la plantilla, de l’Oficina de Treball 
de la Generalitat de Balaguer, amb ràtio treballador / 
aturat que permeti mantenir la qualitat d’aquest servei 
públic.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Miranda i Torres
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Miranda i Torres
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’Oficina	de	Treball	de	
la	Generalitat	de	Tàrrega	(Urgell)
Tram. 25002465/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Miranda i Tor-
res, diputada 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

La crisi econòmica que pateix el nostre país té com a 
conseqüència més negativa el tancament d’empreses i 
per tant un increment de les xifres d’atur.

Aquesta és l’expressió més dura i amarga de la crisi i 
també la més social, milers de treballadors i treballa-
dores sense feina i amb uns serveis públics infradotats 
de personal per atendre correctament, amb eficàcia i 
eficiència els aturats i les aturades de Catalunya.

La qualitat en l’atenció i en la prestació de serveis de 
gestió de l’atur, en la recerca activa de feina i en els iti-
neraris personals d’inserció és impossible donat aquest 
elevat nombre d’aturats que s’incrementa dia a dia.

Per això, 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 incrementar la plantilla, de l’Oficina de Treball 
de la Generalitat de Tàrrega, amb ràtio treballador / 
aturat que permeti mantenir la qualitat d’aquest servei 
públic.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Miranda i Torres
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’Oficina	de	Treball	de	
la	Generalitat	del	Segrià
Tram. 25002468/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62174 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Miranda i Tor-
res, diputada 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

La crisi econòmica que pateix el nostre país té com a 
conseqüència més negativa el tancament d’empreses i 
per tant un increment de les xifres d’atur.

Aquesta és l’expressió més dura i amarga de la crisi i 
també la més social, milers de treballadors i treballa-
dores sense feina i amb uns serveis públics infradotats 
de personal per atendre correctament, amb eficàcia i 
eficiència els aturats i les aturades de Catalunya.

La qualitat en l’atenció i en la prestació de serveis de 
gestió de l’atur, en la recerca activa de feina i en els iti-
neraris personals d’inserció és impossible donat aquest 
elevat nombre d’aturats que s’incrementa dia a dia.

Per 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 incrementar la plantilla, de l’Oficina de Tre-
ball de la Generalitat del Segrià, amb ràtio treballador / 
aturat que permeti mantenir la qualitat d’aquest servei 
públic.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Miranda i Torres
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’Oficina	de	Treball	de	
la	Generalitat	de	Tremp	(Pallars	Jussà)
Tram. 25002467/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62173 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Miranda i Tor-
res, diputada 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

La crisi econòmica que pateix el nostre país té com a 
conseqüència més negativa el tancament d’empreses i 
per tant un increment de les xifres d’atur.

Aquesta és l’expressió més dura i amarga de la crisi i 
també la més social, milers de treballadors i treballa-
dores sense feina i amb uns serveis públics infradotats 
de personal per atendre correctament, amb eficàcia i 
eficiència els aturats i les aturades de Catalunya.

La qualitat en l’atenció i en la prestació de serveis de 
gestió de l’atur, en la recerca activa de feina i en els iti-
neraris personals d’inserció és impossible donat aquest 
elevat nombre d’aturats que s’incrementa dia a dia.

Per 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 incrementar la plantilla, de l’Oficina de Tre-
ball de la Generalitat de Tremp, amb ràtio treballador / 
aturat que permeti mantenir la qualitat d’aquest servei 
públic.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Miranda i Torres
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	la	festa	dels	bous	de	les	Terres	de	
l’Ebre	en	el	Catàleg	del	patrimoni	festiu	
de	Catalunya	i	el	reconeixement	com	a	
festa	tradicional	d’interès	nacional
Tram. 25002470/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 62249 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat i 
Culleré, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, Joan Bertomeu i Bertomeu, Rafael 
Luna i Vivas, diputats, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senta la següent Proposta de resolució per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Política Cultural: 

Exposició de motius

Els bous són una tradició molt arrelada a les comarques 
de les Terres de l’Ebre. Són una expressió de la cultura 
popular que des del segle xvii es venen celebrant festes 
de bous al carrer a la majoria de localitats d’aquesta 
part de Catalunya.

Durant les festes majors d’aquests municipis, els bous 
han representat una part principal de les celebracions 
populars, convertint-se en una de les manifestacions 
més importants de la cultura popular i tradicional ca-
talana a les Terres de l’Ebre. Els bous de les Terres de 
l’Ebre tenen una gran acollida, especialment entre la 
població jove.

Aquestes celebracions compten amb un gran arrelament 
de segles, que en els darrers anys ha anat en augment, 
amb una major participació de persones cada any i una 
major difusió pública. Quan hi ha hagut intents de prohi-
bir aquest tipus de manifestacions populars, la resposta 
ciutadana en la seva defensa ha estat molt important.

A les Terres de l’Ebre, i especialment a les comarques 
del Baix Ebre i el Montsià els bous estan molt estesos. 
Dels vint-i-sis municipis d’aquestes comarques només 5 
no inclouen bous en la seva programació de festes.

El calendari de bous comença per Sant Marc, el 25 d’a-
bril a Mas de Barberans i per Sant Isidre, el 15 de maig 
a Alcanar i es clou per sant Martí, l’11 de novembre. a 
Xerta. Els moments àlgids són les festes majors d’estiu, 
per Sant Jaume –el 25 de juliol– a Camarles, Xerta, Sant 
Carles de la Ràpita i Sant Jaume d’Enveja, a Deltebre el 
15 i 16 d’agost i la Sénia el 24 d’agost.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’Oficina	de	Treball	de	
la	Generalitat	de	Solsona
Tram. 25002469/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62175 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Miranda i Tor-
res, diputada 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

La crisi econòmica que pateix el nostre país té com a 
conseqüència més negativa el tancament d’empreses i 
per tant un increment de les xifres d’atur.

Aquesta és l’expressió més dura i amarga de la crisi i 
també la més social, milers de treballadors i treballa-
dores sense feina i amb uns serveis públics infradotats 
de personal per atendre correctament, amb eficàcia i 
eficiència els aturats i les aturades de Catalunya.

La qualitat en l’atenció i en la prestació de serveis de 
gestió de l’atur, en la recerca activa de feina i en els iti-
neraris personals d’inserció és impossible donat aquest 
elevat nombre d’aturats que s’incrementa dia a dia.

Per això, 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 incrementar la plantilla, de l’Oficina de Treball 
de la Generalitat de Solsona, amb ràtio treballador / 
aturat que permeti mantenir la qualitat d’aquest servei 
públic.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Miranda i Torres
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

De modificació del tercer apartat

«I Insta el Govern de la Generalitat a [...]: 

– Acordar el calendari de desplegament de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació amb els grups par-
lamentaris que varen donar suport global a la Llei».

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Irene Rigau i Oliver
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 62407)

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael López i 
Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya al Parlament, d’acord amb allò q que pre-
veu l’article 139.4 del Reglament de la Cambra presenta 
la següent esmena a la moció subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre el desplegament i l’aplicació de la 
Llei 12/2009, d’educació (302-00194/08).

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De tot el text de la Moció.

Moció

Espanya es constitueix com a un Estat social i democrà-
tic de dret en el que tota l’activitat dels poders públics 
ha d’estar sotmesa a la llei, i tota la legislació emana-
da de les cambres legislatives ha d’estar sotmesa a la 
Constitució i a les normes de rang superior.

L’activitat del Parlament de Catalunya no pot ser una 
excepció. Tota norma emanada de la cambra parlamen-
tària ha de complir amb els principis d’adequació a la 
constitució, a la legislació estatal, i a l’Estatut.

La llei d’educació de Catalunya, aprovada pel Parla-
ment de Catalunya l’1 de juliol de 2009, intenta configu-
rar un sistema educatiu català separat i independent del 
sistema educatiu espanyol configurat tant per la Consti-
tució Espanyola, com per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’Educació. És un fet que la llei intenta evitar 
la menció a la legislació estatal i a la Constitució creant 
aquesta ficció d’una llei només sotmesa a l’Estatut de 
Catalunya, i, per tant, independent, del marc polític i 
institucional del qual neix el propi Estatut i les lleis que 
el Parlament de Catalunya aprova.

Aquest fet és inacceptable en un Estat democràtic, i per 
aquells que defensem la necessària solidaritat i cohesió 

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

Proposta de resolució

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

1. Incloure els bous que es celebren als municipis de les 
Terres de l’Ebre s’incloguin en el Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya.

2. Reconèixer els bous que es celebren a les Terrers de 
l’Ebre com a Festa Tradicional d’Interès Nacional.

Palau del Parlament de Catalunya, 30 d’octubre de 
2009

Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré, 
Juan Bertomeu i Bertomeu, Rafel Luna i Vivas

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA
CIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	desplegament	i	l’aplica
ció	de	la	Llei	12/2009,	d’educació
Tram. 30200194/08

Esmenes presentades
Reg. 62382, 62407 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 11.11.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62382)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Irene Rigau i Oliver, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb l’article 139.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre el desplegament i 
l’aplicació de la Llei 12/2009, d’educació (tram. 302-
00194/08).

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

De modificació del segon apartat

«I insta el Govern de la Generalitat a [...]: 

– Garantir a totes les persones una educació de qua-
litat i accedir-hi en condicions d’igualtat segons les 
previsions de l’article 21 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya».
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– Es dóna la paradoxa que, en l’actualitat, hi ha menys 
alumnes estudiant als 17 anys (educació post-obliga-
tòria) que quan l’educació obligatòria era fins als 14 
anys.

– L’esperança de vida educativa als 6 anys s’ha reduït 
als nivells de l’any 1996.

– La taxa de graduats en secundària superior només ha 
aconseguit passar del 59% al 61,6%.

– Els joves que abandonen prematurament el sistema 
només ha aconseguit una lleu millora passant del 33,8% 
al 29,9%.

– El fracàs escolar al sistema educatiu català és del 
29,6% amb un augment de 3,3 punts des de 2000, només 
tenint per sota a Polònia, Txèquia, Grècia i Hongria.

– L’educació a Catalunya pateix un abandonament edu-
catiu prematur del 27%, situant-nos com el tercer siste-
ma educatiu europeu més segregador en l’any 2006 

– El nivell de formació de la població jove catalana 
és de tan sols el 65,7%, un 3,8% menys que fa quatre 
anys.

– Per primera vegada tenim una generació menys edu-
cada que l’anterior, ja que els joves de 20 a 24 anys 
tenen 62,4% i els de 25 a 34 anys 63,9%.

– La taxa d’idoneïtat als 14 anys i als 15 anys s’han 
reduït en més de cinc punts en els darrers anys.

– Només la meitat dels alumnes catalans tenen un nivell 
bàsic d’anglès.

– Catalunya no te ni una sola universitat entre les 100 
millors del món mentre els MBAs privats són els més 
cotitzats a nivell internacional.

Un exemple de la situació de l’educació de Catalunya a 
nivell europeu és veure quin és l’estat de compliment del 
compromisos assolits a Lisboa entre tots els països. Els 
Estats es van comprometre a reduir l’abandonament es-
colar prematur al 10%, disminuir un 20% la proporció 
de persones amb problemes de lectura, i aconseguir que 
un 85% dels joves de 22 hagin acabat l’ensenyament 
secundari superior, entre uns altres.

La comparativa europea no acaba aquí. Els nostres in-
fants obtenen puntuacions més baixes que la mitjana de 
l’OCDE i de la UE en ciències, matemàtiques i lectura. 
Així el darrer informe PISA ha posat de manifest que 
hem baixat de 502 a 491 en ciències, de 494 a 488 en 
matemàtiques, i de 483 a 477 en lectura.

D’aquesta forma, la comparativa regional (entenent 
regional a nivell europeu) en ciències, de les 25 regions 
presentades, Catalunya ocupa el lloc 18è.

Per tant és incomprensible que en les declaracions 
que es fan sobre la llei d’educació no es faci cap tipus 
d’esment al que ha de ser la gran prioritat de la Llei 
d’Educació de Catalunya: una educació de qualitat en 
un marc de llibertat educativa que és cap a on caminen 
els principals sistemes educatius europeus.

entre tots els territoris que conformen l’Estat. El sistema 
educatiu, com a part fonamental del procés de cohesió 
nacional, no pot ser fragmentat més enllà de les com-
petències que la pròpia constitució reconeix a les auto-
nomies i que la legislació específica reconeix als ens 
locals.

El necessari principi de descentralització educatiu no 
ha de significar, en cap cas, l’anulació de les compe-
tències educatives que ha de tenir el Govern de l’Estat, 
que han de garantir, en tots els casos la cohesió social 
entre tots els espanyols i espanyoles independentment 
del seu lloc de residència.

En aquest sentit, es fa del tot inacceptable que la llei in-
tenti limitar l’actuació del Govern de l’Estat, de la ma-
teixa manera que és del tot inacceptable que el govern 
de l’Estat es negui a actuar en defensa dels principis 
constitucionals i de les competències que ell mateix ha 
d’exercir i de fer respectar.

El recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Partit 
Popular de Catalunya a la Llei d’Educació no és un 
recurs contra Catalunya com des de posicions nacio-
nalistes i socialistes s’ha volgut presentar. És un recurs 
per garantir els drets i les llibertats individuals dels 
ciutadans de Catalunya així com una defensa a la ne-
cessària actuació del govern de l’Estat en la defensa de 
les polítiques de cohesió social.

Reiterem que el Tribunal Constitucional així com la 
possibilitat de presentar recursos són institucions i eines 
que només es donen en les democràcies, doncs permeten 
la resolució de conflictes competencials, garanteixen el 
respecte als drets i llibertats dels ciutadans i vetllen per 
la igualtat de drets i deures en tot el territori nacional.

Deslegitimar l’activitat del Tribunal Constitucional és 
deslegitimar una figura clau de la democràcia en la 
garantia dels drets i les llibertats ciutadanes. Cal re-
cordar que el constitucionalisme neix amb la pròpia 
democràcia com una forma de limitar el poder absolut 
i de garantir la igualtat de tots els ciutadans indepen-
dentment del territori en el que visquin.

No s’entén, per tant, algunes declaracions que criden a 
la desobediència de les sentències del Tribunal Consti-
tucional i que critiquen el fet de que es presentin els 
dubtes de constitucionalitat davant del Tribunal. I s’en-
tén encara menys quan el propi govern de la Generali-
tat de Catalunya és dels poders de l’Estat més actiu en 
l’ús del Tribunal Constitucional per a plantejar ele-
ments d’inconstitucionalitat del propi govern de l’Estat. 
Conflictivitat, per cert, que ha augmentat amb l’apro-
vació del nou Estatut.

El major repte al que ha de fer front la nova llei és el 
repte de la qualitat. Catalunya com la resta d’Espa-
nya està molt per sota de la necessària qualitat que ha 
de garantir el sistema educatiu als nostres ciutadans i 
ciutadanes: 

– Les taxes d’accés a la universitat, és a dir, aquells 
que es presenten a l’examen de selectivitat, han caigut 
tres punts en cinc anys passant d’un 44,17% en 1999, 
al 40,15% en 2004 
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h. Establir sistemes de recuperació als centres de les 
àrees instrumentals fora de l’horari lectiu (caps de set-
mana, vacances, tardes).

i. Garantir una oferta suficient de nivell C a les Escoles 
Oficials d’Idiomes.

j. Donar a les famílies tota la informació sobre els re-
sultats de les avaluacions del seu fill, el grup, el centre 
i la comparativa geogràfica.

k. Realitzar els rànquings de centre i de millora de re-
sultats educatius.

3.3. En l’àmbit de les llibertats educatives: 

a. Remoure els obstacles que impedeixen a les famílies 
escollir lliurement el centre educatiu tot estudiant fòr-
mules per ampliar i avançar els processos de preins-
cripció i de matriculació

b. Respectar, dintre del marc constitucional, les convic-
cions de les famílies, els idearis propis dels centres, i la 
pluralitat de centres, tot garantint que els concerts no 
es vegin afectats per raons ideològiques.

c. Presentar un calendari per garantir que el mòdul del 
concert educatiu cobreixi el cost total de la plaça.

d. Procedir a l’homologació de les retribucions i de les 
condicions laborals de tot el professorat tant de l’escola 
pública com de la concertada 

e. Ampliar progressivament els concerts educatius a 
l’educació postobligatòria per garantir, en aquestes 
etapes la llibertat d’elecció i la seva gratuïtat.

3.4. En l’àmbit de la dignificació del professorat: 

a. Reconèixer i protegir la llibertat de càtedra del pro-
fessorat.

b. Dignificar la funció docent considerant a mestres i 
professors autoritat pública.

c. Seguir donant un paper important a la negociació 
col·lectiva en l’àmbit de les condicions que afecten als 
docents.

d. Potenciar les mesures de suport al professorat major 
de cinquanta-cinc anys.

e. Ordenar la funció pública docent de Catalunya d’a-
cord amb la normativa estatal tot defensant els actuals 
beneficis socials del professorat.

f. Garantir la reducció del professorat interí al 8%.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Dolors Montserrat Rafael López

D’acord amb aquests principis i consideracions, 

1. El Parlament de Catalunya declara el seu respecte 
a l’actuació i activitat del Tribunal Constitucional com a 
intèrpret suprem de la Constitució, únic en el seu or-
dre i amb jurisdicció en tot el territori nacional, que 
exerceix les competències definides en l’article 161 de 
la Constitució i que és independent dels altres òrgans 
constitucionals i està sotmès només a la Constitució 
i a la seva Llei Orgànica.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a respectar, acatar i complir les sentències 
del Tribunal Constitucional, especialment en l’àmbit 
educatiu, i molt especialment pel que fa a la futura sen-
tència sobre la Llei d’Educació de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat i en concret al Departament d’Educació a 
dur a terme les següents mesures: 

En l’àmbit de la llibertat lingüística: 

a. Definir jurídicament el concepte de «llengua vehicu-
lar» i a regular-la segons allò que ha sentenciat el Tri-
bunal Suprem, el Tribunal Constitucional i el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

b. Complir l’establert en el Reial Decret 1513/2006, de 
7 de desembre, pel que s’estableixen els ensenyaments 
mínims de l’Educació primària, tot aplicant l’anome-
nada tercera hora de castellà.

c. Donar compliment a l’article 21.2 de la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística quan diu que «Els 
infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en 
llur llengua habitual, ja sigui aquesta el català o el 
castellà. L’Administració ha de garantir aquest dret 
i posar els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu. Els 
pares o els tutors poden exercir-lo en nom de llurs 
fills instant que s’apliqui.» tal i com han reconegut 
tant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com 
el Tribunal Suprem.

3.2. En l’àmbit de la qualitat educativa: 

a. Revisar els criteris d’avaluació tot eliminant els efec-
tes de l’anomenada promoció automàtica.

b. Introduir les mesures de reforç a l’educació primà-
ria en les àrees instrumentals mitjançant programes de 
recuperació.

c. Introduir proves generals d’etapa per promocionar 
entre primària i secundària, i entre secundària obliga-
tòria i l’educació postobligatòria.

d. Reintroduir els exàmens de recuperació al setembre.

e. Donar autonomia als centres per flexibilitzar els dos 
darrers cursos de la secundària (itineraris o flexibilit-
zacions curriculars).

f. Incrementar els recursos per reduir progressivament 
les ràtios a les nostres escoles; augmentar els professi-
onals d’atenció educativa per a atendre les necessitats 
educatives especials.

g. Aprofundir i millorar l’ensenyament de les assigna-
tures instrumentals (matemàtiques, llengües, ciències i 
tecnològiques).
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i de l’ocupació autònoma, per mitjà de l’assessorament 
i la informació.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De substitució del punt C del text de la Moció. Nova 
redacció: 

«C) El Parlament és plenament conscient de la difícil 
situació que genera la decisió de LEAR de tancar el seu 
centre productiu a Roquetes.

Com antecedents, cal indicar que més enllà de la crisi 
econòmica actual i el seu impacte sobre LEAR i el sec-
tor de l’automoció, la matriu de l’empresa es troba en 
suspensió de pagaments i no existeixen projectes per 
posar al mercat noves produccions de més valor afegit 
que reemplacin a les actuals.

A la vegada, la planta de Roquetes ha tingut els darrers 
anys com a principal client a SAAB, empresa sueca 
que s’ha vist afectada per la suspensió de pagaments de 
General Motors i que està en procés de venda.

Davant d’aquesta situació, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Ge neralitat a: 

Primer. Actuar en el vessant laboral i paral·lelament, 
actuar potenciant les capacitats productives de les 
Terres de l’Ebre per a generar i atreure nous projectes 
empresarials.

Segon. Que en l’àmbit laboral, el Departament de Tre-
ball i l’autoritat laboral vetllin per l’estricte compliment 
de la normativa i continuïn treballant per què el pos-
sible tancament vagi acompanyat d’un pla social que 
afavoreixi la recol·locació dels treballadors afectats i 
redueixi l’impacte social i econòmic a les famílies i al 
territori.

Tercer. Impulsar mesures concretes i coordinades en 
l’àmbit de la formació professional ocupacional o 
continua, millorant la formació tècnica per afavorir 
la capacitat d’adaptar-se de les persones als canvis en 
l’activitat que es vol promoure. Així com, mesures d’in-
formació i orientació professional amb itineraris indivi-
dualitzats d’inserció laboral, i un equip de suport que en 
faci seguiment, especialment pel que fa als treballadors 
i treballadores que és puguin veure afectats pel procés 
iniciat per Lear Corporation a Roquetes.

Quart. Impulsar un Pla d’iniciatives del Govern per a 
les Terre de l’Ebre atenent a les següents mesures: 

a) Continuar reforçant el teixit econòmic i, per extensió, 
el nivell d’ocupació de la zona tot promovent les poten-
cialitats endògenes que té.

b) Seguir avançant en la diversificació de l’activitat 
econòmica i productiva de la zona, continuant el des-
plegament del sector serveis engegat, especialment els 
relacionats amb les persones i les empreses, i també en 
l’àmbit del turisme d’interior.

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	crisi	econòmica	i	l’aug
ment	de	la	desocupació
Tram. 30200195/08
Esmenes presentades
Reg. 62409, 62413 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 11.11.2009

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. 62409)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten les següents esmenes al 
text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la crisi econòmica i l’augment de la desocupació 
(N. T. 302-00195/08).

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

De supressió del punt A) del text de la Moció.

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De modificació del punt B) del text de la Moció. Nova 
redacció: 

«B) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat en relació a l’augment de la desocupació i 
la crisi econòmica a: 

1. Augmentar les millores que s’estan duent a terme al 
Servei d’Ocupació de Catalunya, per augmentar la in-
termediació entre els treballadors desocupats i les em-
preses, i garantint la diversificació de l’oferta en relació 
a l’evolució del sistema productiu.

2. Continuar millorant el funcionament dels mecanis-
mes d’informació pels treballadors desocupats respecte 
a l’oferta formativa.

3. 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 
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2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’addició d’un nou punt B) 10

«10. Sol·licitar al Govern de l’Estat la territorialització 
de tots els recursos dels destinats a la formació contí-
nua, així com el pagament dels recursos pendents d’anys 
anteriors».

3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’addició d’un nou punt B) 11

«11. Tots els treballadors aturats disposaran, al cap de 
tres mesos, d’un itinerari personalitzat per tal de faci-
litar la seva inserció laboral».

4 Esmena núm. 4
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’addició d’un nou punt C) 5 bis

«5 bis) Retirar la tramitació del Pla Territorial de les 
Terres de l’Ebre».

Palau del Parlament, 11 de novembre 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	l’evolució	dels	expedients	
de	regulació	d’ocupació	en	el	sector	de	
l’automoció
Tram. 30200196/08

Esmenes presentades
Reg. 62410 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 11.11.2009

Esmena presentada 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. 62410)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten la següent esmena al text 
de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’evolució dels expedients de regulació d’ocupació 
en el sector de l’automoció (N. T. 302-00196/08).

c) Continuar donant suport al teixit empresarial habili-
tant un paquet d’ajuts econòmics d’interès baix tant per 
a inversió com per al circulant.

d) Continuar treballant activament per tal d’incremen-
tar la implantació de noves inversions empresarials a 
la zona, prioritzant la implantació d’inversions d’alt im-
pacte, econòmicament i tecnològicament sòlides, que 
creïn ocupació o ajudin a mantenir-ne. Promoure la 
dinamització econòmica en col·laboració amb els agents 
econòmics i socials i administracions de la zona.

e) Accelerar l’execució dels projectes previstos a les 
comarques de l’Ebre en l’àmbit de les infraestructures, 
recerca i innovació, que han de millorar la seva situa-
ció competitiva per als projectes industrial que s’estan 
desenvolupant i millorar les condicions per a futures 
implantacions empresarials.

Cinquè. Instar el Govern de l’Estat a: 

a) Executar el projectes d’obres en infraestructures de 
la seva titularitat previstes als Pressupostos Generals 
de l’Estat.

b) Dotar dels serveis necessaris i que son de la seva 
competència, el sòl industrial per millorar la competi-
tivitat de les comarques de l’Ebre.

c) Accelerar la tramitació dels projectes en infraestruc-
tures de la seva titularitat.

d) Impulsar el corredor ferroviari del Mediterrani –tant 
d’alta velocitat com de mercaderies– garantint la con-
nexió d’aquest amb les Terres de l’Ebre.

e) Dotar i executar, en l’àmbit de les seves competènci-
es, inversions destinades a industrialitzar i diversificar 
l’activitat econòmica de les Terres de l’Ebre.» 

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2009

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62413)

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 l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la crisi 
econòmica i l’augment de la desocupació (Tram. 302-
00195/08).

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’addició al punt B) 2

«2. Reclamar al Govern de l’Estat i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya les modificacions legals opor-
tunes [...]»
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d) Continuar treballant activament per tal d’incremen-
tar la implantació de noves inversions empresarials a 
la zona, prioritzant la implantació d’inversions d’alt im-
pacte, econòmicament i tecnològicament sòlides, que 
creïn ocupació o ajudin a mantenir-ne. Promoure la 
dinamització econòmica en col·laboració amb els agents 
econòmics i socials i administracions de la zona.

e) Accelerar l’execució dels projectes previstos a les 
comarques de l’Ebre en l’àmbit de les infraestructures, 
recerca i innovació, que han de millorar la seva situa-
ció competitiva per als projectes industrial que s’estan 
desenvolupant i millorar les condicions per a futures 
implantacions empresarials.

Cinquè. Instar el Govern de l’Estat a: 

a) Executar el projectes d’obres en infraestructures de 
la seva titularitat previstes als Pressupostos Generals 
de l’Estat.

b) Dotar dels serveis necessaris i que son de la seva 
competència, el sòl industrial per millorar la competi-
tivitat de les comarques de l’Ebre.

c) Accelerar la tramitació dels projectes en infraestruc-
tures de la seva titularitat.

d) Impulsar el corredor ferroviari del Mediterrani - tant 
d’alta velocitat com de mercaderies– garantint la con-
nexió d’aquest amb les Terres de l’Ebre.

e) Dotar i executar, en l’àmbit de les seves competènci-
es, inversions destinades a industrialitzar i diversificar 
l’activitat econòmica de les Terres de l’Ebre.» 

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2009

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

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	universitats	i	recerca
Tram. 30200197/08

Esmenes presentades
Reg. 62377 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 11.11.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 62377)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb allò que disposa l’article 139 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent esmena a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
universitats i recerca (NT 302-00197/08).

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

De substitució del text de la Moció. Nova redacció: 

«El Parlament és plenament conscient de la difícil si-
tuació que genera la decisió de LEAR de tancar el seu 
centre productiu a Roquetes.

Com antecedents, cal indicar que més enllà de la crisi 
econòmica actual i el seu impacte sobre LEAR i el sec-
tor de l’automoció, la matriu de l’empresa es troba en 
suspensió de pagaments i no existeixen projectes per 
posar al mercat noves produccions de més valor afegit 
que reemplacin a les actuals.

A la vegada, la planta de Roquetes ha tingut els darrers 
anys com a principal client a SAAB, empresa sueca 
que s’ha vist afectada per la suspensió de pagaments de 
General Motors i que està en procés de venda.

Davant d’aquesta situació, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Ge neralitat a: 

Primer. Actuar en el vessant laboral i paral·lelament, 
actuar potenciant les capacitats productives de les 
Terres de l’Ebre per a generar i atreure nous projectes 
empresarials.

Segon. Que en l’àmbit laboral, el Departament de Tre-
ball i l’autoritat laboral vetllin per l’estricte compliment 
de la normativa i continuïn treballant per què el pos-
sible tancament vagi acompanyat d’un pla social que 
afavoreixi la recol·locació dels treballadors afectats i 
redueixi l’impacte social i econòmic a les famílies i al 
territori.

Tercer. Impulsar mesures concretes i coordinades en 
l’àmbit de la formació professional ocupacional o 
continua, millorant la formació tècnica per afavorir 
la capacitat d’adaptar-se de les persones als canvis en 
l’activitat que es vol promoure. Així com, mesures d’in-
formació i orientació professional amb itineraris indivi-
dualitzats d’inserció laboral, i un equip de suport que en 
faci seguiment, especialment pel que fa als treballadors 
i treballadores que és puguin veure afectats pel procés 
iniciat per Lear Corporation a Roquetes.

Quart. Impulsar un Pla d’iniciatives del Govern per a 
les Terre de l’Ebre atenent a les següents mesures: 

a) Continuar reforçant el teixit econòmic i, per extensió, 
el nivell d’ocupació de la zona tot promovent les poten-
cialitats endògenes que té.

b) Seguir avançant en la diversificació de l’activitat 
econòmica i productiva de la zona, continuant el des-
plegament del sector serveis engegat, especialment els 
relacionats amb les persones i les empreses, i també en 
l’àmbit del turisme d’interior.

c) Continuar donant suport al teixit empresarial habili-
tant un paquet d’ajuts econòmics d’interès baix tant per 
a inversió com per al circulant.
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– La definició clara i precisa dels ens, organismes i 
entitats vinculades al sector públic subjectes a fisca-
lització.

– La concreció, simplificació, agilitació i abast dels pro-
cediments d’intervenció i dels instruments de fiscalitza-
ció posats a mans de la Sindicatura de Comptes per tal 
de poder canalitzar les denuncies, queixes i sospites de 
gestió negligent que afectin al sector públic català.

– En definitiva, mesures de millora i enfortiment de 
la institució, en especial pel que fa a la seva funció de 
fiscalització dels Ens Locals de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya, abans de finalitzar l’any 
2009, garantirà la posada en funcionament a ple ren-
diment de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), 
organisme públic independent vinculat a la Cambra, 
tot dotant-la dels mitjans humans, tècnics i materials 
necessaris per tal de poder exercir les seves compe-
tències i ser operativa a partir de l’1 de gener de 2010. 
En aquest sentit, el Parlament ha de garantir l’aprova-
ció de les «Normes d’Actuació i de Règim Interior de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya» abans del proper 15 
de desembre de 2009, i el director de la OAC haurà de 
comparèixer davant la Comissió d’Afers Institucionals 
a més tardar el 31 de gener de 2010 per tal de donar 
compte del compliment d’aquest punt.

III. Mesures d’ordre legislatiu i administratiu:

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar, en el marc del que disposa l’article 
159, apartat 3, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
una llei de contractes i concessions de les administraci-
ons públiques que serveixi per enfortir els instruments 
de transparència i control en la contractació, alhora 
que agiliti els procediments de licitació, adjudicació 
i pagament, i això sense perjudici de l’aplicació de la 
legislació sobre els contractes de les Administracions 
Públiques en tant que norma bàsica de l’Estat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a modificar la Llei 13/1989, del 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb 
l’objectiu de regular-ne unes normes que dotin de més 
eficàcia, garantia, transparència i agilitat el procediment 
administratiu, a més d’adequar l’organització dels de-
partaments de la Generalitat a criteris més racionals i 
transparents.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar una reforma urgent de la legislació 
urbanística de la Generalitat amb l’objectiu de garantir 
i reforçar la transparència en la tramitació dels proce-
diments d’aprovació de plans i instruments urbanístics, 
assolir més cotes de participació ciutadana en l’apro-
vació dels diferents instruments urbanístics, enfortir la 
intervenció econòmica i jurídica local en aquests tràmits 
i agreujar el règim sancionador per conductes il·lícites 
urbanístiques comeses per agents públics i privats que 
intervenen en les tramitacions de la gestió urbanística.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a que s’adreci al Govern de l’Estat amb 
l’objectiu de fer-li arribar un informe jurídic específic, 

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

Del punt 4: 

«4. El Parlament insta al Govern de la Generalitat 
a impulsar la implantació de noves infraestructures 
científiques a Catalunya, que permetin actuar de pol 
d’atracció d’investigadors i empreses a Catalunya.»

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2009

Maria Dolors Montserrat i Culleré

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	mesures	per	a	lluitar	
contra	les	conductes	il·lícites	dels	càr
recs	públics
Tram. 30200198/08

Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 62610 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.11.2009

A la Mesa del Parlament

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 les mesures per a lluitar 
contra les conductes il·lícites dels càrrecs públics (N.T. 
300-00238/08).

I. Principis generals: 

1. El Parlament de Catalunya manifesta la més enèrgica 
repulsa i rebuig a qualsevol conducta protagonitzada per 
càrrecs públics i càrrecs electes manifestament il·lícita 
i il·legal que constitueixi un cas evident de corrupció 
política i institucional.

2. El Parlament de Catalunya, com a màxima institució 
política representativa de la ciutadania, vol palesar el 
seu suport i la seva plena confiança en les institucions 
polítiques i en les diferents administracions públiques 
de Catalunya, dipositàries en darrer terme de l’interès 
general.

II. Mesures d’ordre institucional: 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, en el termini màxim d’un mes, presenti 
el projecte de llei de la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya, que ha de tenir com a principal objectiu enfortir 
i millorar els procediments i instruments de control i 
fiscalització del sector públic català. En concret, el pro-
jecte regularà els aspectes següents: 
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prèviament consensuat amb tots els grups parlamenta-
ris, sobre les modificacions legislatives competència de 
l’Estat que es consideren necessàries i adients per lluitar 
de forma eficaç contra la corrupció.

En concret, l’informe esmentat haurà de prestar especial 
atenció a les disposicions següents: 

– Les que afecten a la contractació administrativa 

– El règim d’actuació de les administracions locals 

– La funció d’intervenció econòmica dels ens locals 

– La transparència administrativa

– La responsabilitat dels agents públics per la realització 
de conductes il·lícites i il·legals.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, 
en el termini màxim de tres mesos, una normativa de 
desplegament de l’article 71, apartat 4, de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya, que doti d’autèntic contingut el 
principi de transparència que informa la organització i 
funcionament de l’Administració Pública a Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2009

Enric Millo i Rocher

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	en	matèria	de	
joc
Tram. 30200199/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62613 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.11.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
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 la política en matèria 
de joc (tram. 300-00241/08).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reestructurar el Govern, amb la finalitat que 
la funció en matèria de joc, així com l’adscripció de 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, siguin responsa-
bilitat del Departament d’Economia i Finances enlloc 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G.P de CiU

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	mesures	per	a	afron
tar	la	crisi	econòmica
Tram. 30200200/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62614 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.11.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Francesc Homs i 
Molist, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Mo-
ció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
mesures per a afrontar la crisi econòmica (tram. 300-
00242/08).

Moció

El Parlament de Catalunya constata que en un context 
de crisi com el que viu Catalunya és imprescindible 
que des de les administracions públiques s’aprofitin al 
màxim totes les eines jurídiques a l’abast, i que l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya aprovat el 2006 ofereix 
moltes possibilitats per fer front de manera adequada i 
eficaç a l’esmentada crisi econòmica i social, particu-
larment mitjançant el nou model de finançament que 
hi estableix.

El Parlament de Catalunya també constata que l’acord 
de finançament que s’està tramitant a les Corts espanyo-
les no respecta el que estableix l’Estatut, i encara menys 
garantirà els recursos que corresponen a la Generalitat 
de Catalunya.

Per aquests motius, s’insta al govern de la Generalitat a 
facilitar la resposta a les preguntes parlamentàries amb 
números de tramitació 314-29488/08 a 314-29501/08 
que es troben fora de termini.

S’insta al govern de la Generalitat a exigir el compli-
ment del principi de lleialtat institucional establert a 
l’article 209 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

S’insta al govern de la Generalitat a impulsar la creació 
del Consorci Tributari previst a l’article 204 de l’Estatut 
d’Autonomia.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Homs i Molist
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	els	casos	recents	de	cor
rupció	que	són	objecte	d’investigació	
judicial
Tram. 30200201/08

Presentació
Grup Mixt

Reg. 62619 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.11.2009

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

José Domingo Domingo, portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 139.1 del Reglamento de la Cámara 
presenta la siguiente moción subsiguiente a la Inter-
pelación al Gobierno sobre los casos recientes de cor-
rupción que son objeto de investigación judicial (tram. 
300-00239/08): 

Moción

1. El Parlamento de Cataluña constata que los acon-
tecimientos sucedidos en los últimos meses en torno 
a distintos casos de corrupción relacionados directa o 
indirectamente con las Administraciones públicas han 
propiciado el incremento del desafecto de la ciudadanía 
hacia las instituciones y los partidos políticos.

Por ello, considera imprescindible que las instituciones 
reaccionen adecuadamente ante estas circunstancias ex-
cepcionales y solicita del Gobierno un decidido impulso 
político para la adopción de las iniciativas legislativas y 
ejecutivas pertinentes para afianzar y recuperar la confi-
anza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas 
y representantes públicos.

2. Por todo lo anterior, el Parlamento de Cataluña insta 
al Gobierno de Cataluña a: 

A) Presentar en el plazo de dos meses un proyecto de 
Ley de buen gobierno y transparencia administrativa 
que tenga en cuenta las recomendaciones contenidas 
en el «Informe sobre buen gobierno y transparencia ad-
ministrativa» de 27 de julio de de 2005 elaborado por 
el Grupo de Trabajo creado por Acuerdo del Gobierno 
de 21 de diciembre de 2004, y en el «Código de buenas 
prácticas administrativas» presentado por el Síndic de 
Greuges en septiembre de 2009.

B) Adoptar e impulsar en el ámbito de los cargos pú-
blicos y de la estructura administrativa las medidas 
oportunas para: 

1. Limitar la contratación de altos cargos y efectuarla 
únicamente cuando concurran evidentes razones de ne-
cesidad e idoneidad.

2. Dar publicidad a las retribuciones de los altos cargos 
y representantes electos y controlar eficazmente el ré-
gimen específico de incompatibilidades.

3. Revisar el alcance del ámbito institucional autonómi-
co, su razón de ser, su dimensión y el coste de algunas 
de sus instituciones y aplicar una política restrictiva en 
la creación de nuevas empresas, agencias y consorcios 
públicos.

4. Elaborar cuentas anuales individuales y consolidadas 
de las empresas públicas y someter las mismas a veri-
ficación de auditores independientes y hacer públicas 
dichas cuentas y auditorias.

5. Implantar un registro público único de cuentas anu-
ales para las entidades del sector público.

6. Potenciar el control administrativo mediante el in-
cremento de la dotación y medios de los servicios de 
inspección y garantizar la independencia de los funci-
onarios destinados en ellos.

7. Establecer procedimientos de evaluación periódica 
del grado de cumplimiento de las principales normati-
vas del sector público.

8. Aprobar un Registro Público de Contratos con las 
Administraciones públicas y de dictámenes y estudi-
os.

9. Poner a disposición de los Grupos parlamentarios 
la relación de informes y estudios encargados por los 
distintos departamentos de la Generalitat durante los 
años 2008 y 2009.

C) Adoptar e impulsar en el marco de la contratación 
administrativa las medidas pertinentes para: 

1. Simplificar la normativa reguladora y de procedimi-
entos de los contratos de la administración para propi-
ciar su accesibilidad y comprensión.

2. Incluir en los procesos de contratación administrativa 
la modalidad de contrato elegida y justificar los criterios 
de selección, eliminando aquellos que faciliten o permi-
tan la discrecionalidad excesiva en la contratación.

3. Limitar la subcontratación a aquellos supuestos en 
que esté justificada o prevista en la adjudicación.

4. Aprobar protocolos rigurosos de seguimiento y con-
trol de la ejecución de contratos y de auditoría.

D) Adoptar e impulsar en el ámbito de las subvenciones 
y ayudas públicas las medidas pertinentes para: 

1. Aprobar una ley específica de subvenciones y ayu-
das públicas que facilite la concurrencia competitiva, 
así como la publicidad, gestión y justificación de las 
mismas.

2. Garantizar que las subvenciones y ayudas públicas 
sean concedidas con objetividad y gestionadas con efi-
cacia, eficiencia, transparencia, coherencia y respon-
sabilidad.

3. Reformar el procedimiento de distribución de las he-
rencias intestadas percibidas por la Generalitat a efectos 
de garantizar la concurrencia de las entidades.
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E) Adoptar e impulsar las medidas pertinentes para 
incrementar la transparencia en la financiación de los 
partidos políticos a fin de: 

1. Asegurar que los préstamos concedidos a los partidos 
políticos por entidades financieras no sean susceptibles 
de condonación total o parcial del préstamo o de sus 
intereses.

2. Asegurar la transparencia de los ingresos y gastos 
de los partidos políticos y de las entidades relacionadas 
directa o indirectamente con los partidos políticos o 
bajo su control.

3. Establecer un formato común para las cuentas de los 
partidos políticos.

4. Reforzar el sistema de auditorias internas de los par-
tidos políticos.

5. Incrementar los recursos financieros y de personal 
dedicados al Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de 
Cuentas y mejorar su equipamiento para que puedan 
realizar de manera más efectiva sus tareas de supervi-
sión del cumplimiento de las obligaciones relacionadas 
con su financiación.

6. Establecer un régimen de infracciones y sanciones 
por incumplimiento de las obligaciones en materia de 
financiación de partidos.

7. Establecer el procedimiento para limitar los gastos 
electorales, el régimen sancionador para los incumpli-
mientos de las medidas o acuerdos adoptados para li-
mitar los gastos electorales y los órganos competentes 
para ejercer esta competencia.

8. Definir el concepto de vinculación entre las formaci-
ones políticas y sus fundaciones con objeto de estable-
cer un marco de referencia claro y los mecanismos de 
control pertinentes.

9. Someter a la verificación de auditores independientes 
la contabilidad de los grupos parlamentarios y el empleo 
y destinación de las partidas presupuestarias asignadas 
a éstos y hacer públicas dichas cuentas y auditorias.

F) Impulsar la reforma de la Ley de la Sindicatura de 
Cuentas para que incluya los siguientes aspectos: 

1. la capacidad sancionadora de la Sindicatura; 

2. la obligatoriedad de rendimiento de cuentas por parte 
de los ayuntamientos; 

3. la obligatoriedad de asunción de las recomendaciones 
de la Sindicatura por parte de las entidades, organismos 
y entes públicos fiscalizados; 

4. la presentación por parte de la Sindicatura de Cuentas 
de un informe anual y otro quinquenal sobre las ayudas 
públicas, incluyendo la evaluación de los elementos con-
tables y el grado de cumplimiento de los objetivos por 
los que han sido concedidas; 

5. la competencia sobre la fiscalización de la contabili-
dad de los partidos políticos y la competencia sanciona-
dora para los casos en que se produzcan incumplimien-
tos, sin perjuicio de la competencia en esta materia del 
Tribunal de Cuentas.

G) Adoptar e impulsar en el ámbito del urbanismo las 
medidas pertinentes para: 

1. Reforzar la transparencia de los procesos vinculados 
a los cambios de planeamiento urbanístico.

2. Valorar y estudiar la distribución de las competencias 
en materia de urbanismo entre el Estado, la Comunidad 
Autónoma y las Corporaciones locales.

H) Estudiar e impulsar, en su caso, la reforma del 
Código Penal para agravar las penas en los delitos de 
malversación, cohecho y prevaricación cometidos por 
representantes electos.

I) El Gobierno presentará a la mayor brevedad posible 
ante el Parlamento las reformas legislativas pertinentes 
e instará al Gobierno de la Nación a promover las inici-
ativas oportunas en el marco de sus competencias para 
dar cumplimiento a los mandatos anteriores.

Palau del Parlament, 12 de noviembre de 2009

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto GP Mixto

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	polítiques	de	suport	
a	les	persones	en	situació	de	depen
dència
Tram. 30200202/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62624 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.11.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Lluís Cleries i 
Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia 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 les políti-
ques de suport a les persones en situació de dependència 
(tram. 300-000243/08).

Moció

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

1. Promoure la revisió a nivell estatal de la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Perso-
nal i Atenció a les Persones en Situació Dependència 
amb criteris de sostenibilitat i de millorar el finança-
ment de les Comunitats Autònomes tenint en compte 
com a nou factor el cost real de la vida i dels serveis 
socials en cada Comunitat.

2. Determinar el sentit positiu del silenci administratiu 
en relació, per una banda, a les sol·licituds de valoració 
del grau i nivell de dependència, i per altra banda, a 
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l’elaboració i acord del Programa Individual d’Atenció 
(PIA), previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC). Amb aquesta finalitat, procedir a la consul-
ta de la Comissió Jurídica Assessora, per tal d’atendre 
l’interès dels ciutadans afectats, i tenint en compte la 
línia doctrinal adoptada per altres territoris de l’estat 
espanyol en aplicació i desplegament de la Llei estatal 
39/2006.

3. Respectar el termini màxim de 3 mesos per a la va-
loració del grau i nivell de dependència de les persones 
que vulguin acollir-se a la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones en Situació de Dependència.

4. Prendre de forma immediata les mesures necessàries, 
en col·laboració amb l’Administració Local, per a què es 
respecti el termini màxim de 3 mesos per a l’elaboració 
del Programa Individual d’Atenció (PIA), previst a la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic del 
Procediment Administratiu Comú (LRJPAC).

5. Fer efectiva la prestació de servei i/o la prestació 
econòmica acordada o acordades en el PIA en el ter-
mini màxim d’un mes des de la signatura de l’acord, tal 
com es va aprovar a la Moció 45/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre l’aplicació de la legislació en matèria 
de persones en situació de dependència.

6. Respectar el dret a triar la prestació de servei i/o la 
prestació econòmica més adequada a les necessitats, 
subjectives i familiars, de la persona en situació de de-
pendència tal i com disposen la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i 
Atenció a les Persones en Situació de Dependència i la 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.

7. Prioritzar en el moment de l’elaboració i acord de 
PIA, la Cartera de Serveis Socials, prevista al Decret 
151/2008, de 29 de juliol, per sobre de la Cartera de 
Serveis prevista a la llei espanyola 39/2006, de 14 de 
desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Aten-
ció a les Persones en Situació de Dependència, amb la 
finalitat de respondre més fidelment a les necessitats 
dels beneficiaris del nostre país i seguir construint el 
Sistema Català de Serveis Socials, tal com recull la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.

8. Tractar de forma homogènia, a efectes de la prestació 
econòmica vinculada a servei de residència, qualsevol 
modalitat de servei residencial assistit per a persones 
grans en situació de dependència (que consti al Registre 
de Serveis Socials), atès que aquest centre esdevé domi-
cili habitual de la persona beneficiària, i l’existència de 
l’obligació de respecte al dret a escollir aquest domicili 
per part del beneficiari i/o la seva família.

9. Modificar la Instrucció interna del Programa per a 
l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia 
personal i l’atenció de les peresones amb dependències 
(PRODEP) 10/2009 que nega qualsevol prestació pre-
vista a la llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en 
Situació de Dependència, a les persones que s’han aco-
llit a la Llei 39/2006 i fineixen sense PIA, en el sentit 
de respectar el dret a prestació amb caràcter retroactiu 

des de la data de sol·licitud, sempre que s’hagi superat 
el termini de tres mesos per a l’elaboració de la valo-
ració de grau i nivell, i el de tres mesos següents per 
a la elaboració de PIA. Atès que aquesta superació de 
termini suposa un perjudici per dilació indeguda per 
responsabilitat exclusiva de l’Administració.

10. Modificar les condicions previstes a l’Ordre ASC 
344/2008, de 14 de juliol, per accedir a la prestació eco-
nòmica o de servei d’assistent personal amb la finalitat 
que es pugui oferir en el moment de l’elaboració i acord 
del PIA en condicions d’igualtat a les altres prestacions 
i serveis, únicament condicionat pel grau i nivell de la 
persona sol·licitant.

11. Compensar econòmicament les administracions 
locals l’increment de la despesa que els ha significat 
l’aplicació de la Llei estatal 39/2006 tant pel que fa a 
l’augment de personal en l’àmbit de serveis socials com 
també per l’increment de despesa en prestació de serveis 
d’atenció domiciliària.»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Lluis Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G.P de CiU

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	segu
retat
Tram. 30000244/08

Presentació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 62544 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.11.2009

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, Diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb el que disposa l’article 138 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent interpel·lació al Govern per 
tal que sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar 
els propers dies 18 i 19 de novembre d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en matèria de seguretat?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2009

Santi Rodríguez i Serra
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	transpo
sició	de	la	directiva	de	serveis	en	l’àmbit	
del	comerç
Tram. 30000245/08

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 62620 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.11.2009

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la 
següent interpel·lació, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 138 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya.

Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la 
transposició de la directiva de serveis en l’àmbit del 
comerç?

Palau del Parlament, 13 novembre de 2009

Anna Simó i Castelló
Portaveu Grup Parlamentari d’Esquerra

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
d’habitatge
Tram. 30000246/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62622 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.11.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació: 

Quin és el capteniment del Govern pel que fa a les po-
lítiques d’habitatge?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2009

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

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’aplicació	
de	la	directiva	relativa	a	la	liberalització	
de	la	prestació	de	serveis
Tram. 30000247/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62623 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.11.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació: 

Quin és el capteniment del Govern pel que fa a l’aplica-
ció de la directiva europea referida a la liberalització de 
la prestació de les activitats de servei i el seu exercici?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2009

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

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS INFORMES 
DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe	extraordinari	del	Síndic	de	
Greuges	sobre	la	protecció	a	la	infància	
en	situació	d’alt	risc	social	a	Catalunya
Tram. 36000012/08

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe 
en la sessió núm. 12, tinguda el dia 09.11.2009 (DSPC-
C 662).
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4.40.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Situació	de	compatibilitat	o	d’incompa
tibilitat	d’una	diputada
Tram. 23400044/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 65, 11.11.2009, DSPCP 99

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 11 de 
novembre de 2009, ha estudiat el dictamen de la Co-
missió de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 
11.2 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades ma-
nifestades per la diputada Eva García Rodríguez relati-
ves a la professió que exerceix i els càrrecs públics que 
ocupa, d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple 
del Parlament estableix la situació de compatibilitat de 
la diputada Eva García Rodríguez.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2009

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
338/VIII,	sobre	el	tancament	de	l’acadè
mia	Órbita	Profesional,	de	l’Hospitalet	
de	Llobregat	(Barcelonès)
Tram. 29000294/08

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució
Reg. 61941 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00294/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 338/VIII, 
sobre el tancament de l’acadèmia Órbita Profesional, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Comissió Competent: Economia i Finances

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 338/VIII, sobre el tancament 
de l’acadèmia Órbita Profesional, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (amb número de tramitació 290-00294/08), em 
plau fer-vos avinent el següent: 

S’adjunta informe, elaborat pels serveis de la Secreta-
ria de Política Financera, Competència i Consum, que 
dóna completa informació sobre el compliment de la 
resolució.

Barcelona, 30 d’octubre 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.
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
444/VIII,	sobre	la	delegació	de	compe
tències	en	matèria	de	consum	als	con
sells	comarcals
Tram. 29000390/08

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució
Reg. 61940 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00390/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 444/VIII, 
sobre la delegació de competències en matèria de con-
sum als consells comarcals.

Comissió Competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 444/VIII, sobre la delega-
ció de competències en matèria de consum als consells 
comarcals (núm. tram. 290-00390/08), us informo del 
següent: 

S’adjunta informe, elaborat pels serveis de la Secreta-
ria de Política Financera, Competència i Consum, que 
dóna completa informació sobre el compliment de la 
resolució 444/VIII.

Barcelona, 30 d’octubre 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.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
458/VIII,	sobre	el	compliment	del	conve
ni	d’infraestructures	i	serveis	sanitaris	
amb	l’Ajuntament	de	Badalona	(Barcelo
nès)	per	al	període	20022005	i	la	signa
tura	d’un	nou	conveni	de	col·laboració
Tram. 29000403/08

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució
Reg. 61911 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00403/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 458/VIII, 
sobre el compliment del conveni d’infraestructures i ser-
veis sanitaris amb l’Ajuntament de Badalona (Barcelo-
nès) per al període 2002-2005 i la signatura d’un nou 
conveni de col·laboració.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 458/VIII, sobre el compli-
ment del conveni d’infraestructures i serveis sanitaris 
amb l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès) per al pe-
ríode 2002-2005 i la signatura d’un nou conveni de col-
laboració (núm. tram. 290-00403/08), us informo del 
següent: 

Pel que fa al Conveni d’infraestructures i serveis sa-
nitaris amb l’Ajuntament de Badalona per al període 
2002-2005, us informem que durant el darrer trimestre 
de l’any 2009 acabaran les obres d’execució del nou CAP 
del Carrer General Weyler, que acollirà l’equip d’aten-
ció primària Badalona 3 (Progrés Raval). La posada en 
marxa de l’equipament se situa durant el primer semestre 
de 2010.

Pel que fa a la signatura d’un nou Conveni de col·la-
boració amb l’Ajuntament de Badalona i l’empresa 
municipal ENGESTUR, que permeti l’execució de les 
obres de construcció i de l’equipament del CAP Gran 
Sol al barri de Llefià, us informem que el mes d’octu-
bre de 2009 està previst disposar del projecte executiu 
definitiu del nou CAP Gran Sol, pas previ a la signatura 
del Conveni. Aquesta situació confirma que es preveu 
poder signar el Conveni de construcció del nou CAP 
Gran Sol i donar compliment a la Resolució.

En relació a les previsions de disponibilitat d’una actu-
ació d’inversió cal recordar que es tracta de projectes i 
d’obres complexos que depenen de múltiples factors en 
la seva execució - alguns de caire tècnic i d’altres vin-
culats a àmbits sobre els quals el Departament de Salut
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
460/VIII,	sobre	la	solució	de	la	conne
xió	entre	el	Centre	d’Acollida	Turística	
de	Teià,	Alella	i	el	Masnou	(Maresme)	i	
l’àrea	de	descans	de	l’autopista	C32
Tram. 29000405/08

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució
Reg. 61994 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00405/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 460/VIII, 
sobre la solució de la connexió entre el Centre d’Aco-
llida Turística de Teià, Alella i el Masnou (Maresme) i 
l’àrea de descans de l’autopista C-32.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 460/VIII, sobre la solució de 
la connexió entre el Centre d’Acollida Turística de Teià, 
Alella i el Masnou (Maresme) i l’àrea de descans de 
l’autopista C-32 (núm. tram. 290-00405/08), us informo 
de l’estat de la qüestió a 5 d’octubre de 2009: 

Després de les converses mantingudes a diversos nivells 
entre els ajuntaments de Teià, Alella i el Masnou, la 
Direcció General de Turisme del DIUE, el Departament 
de PTOP i la Secretaria de la Delegació del Govern a 
les Societats Concessionàries d’Autopistes i ACESA la 
situació és la següent: 

Hi ha un acord bàsic sobre les característiques tècniques 
i les necessàries garanties de seguretat viària i ciutadana 
que ha de tenir l’accés des de la propera àrea de descans 
de la C-32 (direcció Barcelona).

El juliol de 2009 l’Ajuntament de Teià va presentar al 
Departament de PTOP i a la Secretaria de la Delegació 
del Govern a les Societats Concessionàries d’Autopis-
tes i ACESA el projecte tècnic d’execució de l’accés. 
El projecte va ser elaborat pels serveis tècnics del ma-
teix Ajuntament de Teià i està aprovat formalment des 
del punt de vist tècnic. Actualment s’està en fase de 
valoració i reconsideració d’alguns aspectes tècnics i 
pressupostaris del projecte esperem que puguin quedar 
resolts en els propers dies i passar a la fase d’execució 
material de l’obra.

Barcelona, 22 d’octubre de 2009

Josep Huguet i Biosca
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

no té competències–, que poden tenir una incidència en 
la programació prevista.

Barcelona, 29 d’octubre de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
459/VIII,	sobre	el	transport	sanitari	no	
urgent	de	persones	grans	o	amb	disca
pacitats	físiques
Tram. 29000404/08

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució
Reg. 61986 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00404/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 459/VIII, 
sobre el transport sanitari no urgent de persones grans 
o amb discapacitats físiques.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 459/VIII, sobre el 
transport sanitari no urgent de persones grans o amb 
discapacitats físiques (núm. tram. 290-00404/08), us 
informo del següent: 

En data 17 de setembre es va notificar a les regions sa-
nitàries del Servei Català de la Salut que havien de co-
municar a les empreses proveïdores de transport sanitari 
no urgent que es tingui una cura especial de les persones 
grans o amb discapacitats físiques i que es prioritzi el 
trasllat de tornada d’aquests usuaris.

Barcelona, 2 de novembre de 2009 

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
473/VIII,	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. 29000417/08

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució
Reg. 61903 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00417/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 473/VIII, 
sobre el manteniment del marc d’interlocució que con-
figuren la Taula Sectorial Agrària de la Llet i l’Obser-
vatori de la Llet per a analitzar l’impacte de la desapa-
rició del sistema de les quotes lleteres prevista per a 
l’any 2015, en el marc de la política agrària comuna, i 
proposar mesures que l’atenuïn.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 473/VIII, sobre el manteni-
ment 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 prevista per a l’any 2015, en el 
marc de la política agrària comuna, i proposar mesures 
que l’atenuïn (núm. tram. 290-00417/08), us informo 
del següent: 

En el marc d’interlocució establert en les taules sectorials 
es va convocar una Taula Sectorial Agrària de al llet 
el dia 15 de desembre de 2008 amb un punt a l’ordre del 
dia per parlar de les Repercussions de l’acord final de la 
re visió mèdica de la PAC i una altra el dia 28 d’a bril de 
2009 amb un punt a l’ordre del dia per la Presentació de les 
conclusions de l’estudi de l’impacte de l’eliminació de 
les quotes de llet a les explotacions catalanes.

Complementàriament a aquestes taules es va convocar 
el dia 21 d’abril de 2009 l’Observatori de la llet on es 
va publicar l’informe anual.

Paral·lelament a això, s’ha penjat a la web del DAR dife-
rents publicacions relacionades amb els preus, costos, ma-
neig, etc., de cara a fomentar la competitivitat del sector.

Barcelona, 2 de novembre de 2009

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Control	del	compliment	de	la	Resolu
ció	472/VIII,	sobre	el	suport	al	Consell	
Regulador	de	la	Denominació	d’Origen	
Penedès	pel	que	fa	a	la	promoció	de	la	
varietat	xarel·lo
Tram. 29000416/08

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució
Reg. 62251 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00416/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 472/VIII, 
sobre el suport al Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Penedès pel que fa a la promoció de la varietat 
xarel·lo.

Comissió competent: Agricultura, Ramaderia i Pesca

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 472/VIII, sobre el suport al 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pene-
dès pel que fa a la promoció de la varietat xarel·lo (núm. 
tram. 290-00416/08), us informo del següent: 

– Durant l’any 2008, el DAR, a través de l’Incavi, ha se-
guit donant suport a la Denominació d’Origen Penedès 
amb l’objectiu de col·laborar amb aquesta corporació. 
L’objectiu és dotar a aquesta denominació en el marc 
dels elements de judici necessaris per a millorar el po-
sicionament dels seus vins i, en definitiva, atorgar les 
millors eines de producció i de mercat als seus produc-
tors i elaboradors, a fi i efecte de fer possible la millora 
d’aquest sector de l’economia productiva.

– Pel que fa a la promoció específica del xarel·lo, l’In-
cavi organitzarà el proper 10 de novembre una jornada 
específica per aquest tema.

Barcelona, 6 de novembre de 2009

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM
BRA

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició	de	la	Comissió	de	Justícia,	
Dret	i	Seguretat	Ciutadana
Tram. 41000002/08

Ratificació del president

Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió tinguda el dia 12 de novembre de 2009, d’acord 
amb els articles 41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, 
ha ratificat com a president el diputat Jordi Montanya i 
Mías per a proveir la vacant causada per la renúncia de 
la diputada Montserrat Nebrera González.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2009

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

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	la	Comissió	Catalana	d’A	ju
da	al	Refugiat	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201546/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
490/VIII,	sobre	la	possibilitat	d’establir	
acords	de	col·laboració	per	a	l’arranja
ment	dels	camins	rurals	del	parc	natural	
del	Delta	de	l’Ebre	amb	els	ajuntaments	
afectats
Tram. 29000434/08

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució
Reg. 62252 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00434/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 490/VIII, 
sobre la possibilitat d’establir acords de col·laboració per 
a l’arranjament dels camins rurals del parc natural del 
Delta de l’Ebre amb els ajuntaments afectats.

Comissió competent: Agricultura, Ramaderia i Pesca

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 490/VIII, sobre la 
possibilitat d’establir acords de col·laboració per a l’ar-
ranjament dels camins rurals del parc natural del Delta 
de l’Ebre amb els ajuntaments afectats (núm. tram. 290-
00434/08), us informo del següent: 

En aquests moments des del DAR s’estan avaluant les 
necessitats d’actuació per la millora dels camins en tota 
la zona del Delta de l’Ebre, amb coordinació amb els 
Ajuntaments i les Comunitats de Regants.

Barcelona, 6 de novembre de 2009

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Òmnium	Cultural	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201550/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Associa
cions	de	Veïns	d’Habitatge	Social	de	Ca
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201551/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	SOS	Racisme	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	a	
Catalunya
Tram. 35201552/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Taula	d’Entitats	del	
Tercer	Sector	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201547/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Càritas	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201548/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Creu	Roja	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201549/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Coordinadora	d’As
sociacions	Senegaleses	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201556/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	de	Dones	Xine
ses	a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201557/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	de	la	Fede
ració	d’Associacions	Americanes	a	Ca
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201558/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Sociocultu
ral	Ibn	Batuta	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201553/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Entitats	
Llatinoamericanes	de	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201554/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	la	Federació	d’Entitats	Perua
nes	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201555/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’African	Muslim	Associa
tion	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201562/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Alter	Orbis	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201563/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Amazan		Promoció	So
ciocultural	i	Desenvolupament	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201564/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	de	Cases	
Regio	nals	i	Provincials	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201559/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Acció	Social	per	les	Do
nes	Immigrades	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201560/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’ACCEMGirona	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	a	
Catalunya
Tram. 35201561/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Catalano
veneçolana	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201568/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Centre	Bolivià	Català	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acolli
da	de	les	persones	immigrades	i	les	re
tornades	a	Catalunya
Tram. 35201569/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Cultural	Ar
gentina	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201570/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’AmicUGT	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201565/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	d’Argentins	Residents	a	Espar
reguera		Area	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201566/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’associació	Àrabs	per	
la	Pau	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’a
collida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201567/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Cultural	So
cial	IncaPerú	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201574/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Cultural	i	
Esportiva	Perú	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201575/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Xilens	a	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201576/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Cultural	Ca
lli	Mexica	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201571/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Cultural	Es
portiva	d’Equatorians	de	Sant	Feliu	de	
Llobregat	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201572/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Cultural	per	
Colòmbia	i	Iberoamèrica	(Aculco)	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201573/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	d’Estudiants	
Llatinoamericans	del	Tercer	Cicle	Grup	
BCN	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201580/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	de	la	Comuni
tat	Iberoamericana	de	Catalunya	(ACIC)	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201581/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	la	Co
munitat	Marroquina	de	Cerdanyola	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201582/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Ciuta
dans	del	Perai	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201577/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	d’Equato
rians	a	Catalunya	amb	relació	al	Projec	te	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201578/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	d’Emigrants	
Retornats	a	Catalunya	(AERC)	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	a	
Catalunya
Tram. 35201579/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Romanesos	d’Alcarràs	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201586/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	d’Uruguaians	
de	Telmo	i	Mate	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201587/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	d’Urugua
ians	a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201588/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Metges	
Peruans	de	Catalunya	(Ampecat)	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201583/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Panamà	
a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201584/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Paragua
ians	i	Amics	del	Paraguai	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Cata
lunya
Tram. 35201585/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Estrella	del	
Desert	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’a
collida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201592/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Família	Avui	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201593/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	Fantasies	Fol
klòriques	Xilena	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201594/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	d’Urugua
ians	a	Lleida	i	Província	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201589/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	Diversa	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	a	
Catalunya
Tram. 35201590/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Encuentro	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201591/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Llatinoame
ricana	del	Garraf	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201598/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Llatinoame
ricana	Mans	Obertes	al	Món	(ALMAM)	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201599/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	Llatinoamerica
na	Noqanchec	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201600/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Internacio
nal	de	Cultura	Llatinoamericana	(Aicla)	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201595/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	Llatina	de	Valls	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201596/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Llatinoame
ricana	de	Dones	Pachamama	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	a	
Catalunya
Tram. 35201597/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	per	a	l’Ajut	
Mutu	i	la	Solidaritat	de	Senegal	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201604/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Perú	Ritmes	
i	Costums	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201605/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Sociocul
tural	General	Eloy	Alfaro	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201606/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Llatinoame
ricana	per	a	la	Integració/Cultura	Cam
brils	(Alpicc)	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201601/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Llatinoa
mericana	per	a	la	Integració	i	Cultura	a	
Cambrils	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201602/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Músics	per	
la	Pau	i	la	Integració	(AMPI)	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	a	
Catalunya
Tram. 35201603/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Atlàntida	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acolli
da	de	les	persones	immigrades	i	les	re
tornades	a	Catalunya
Tram. 35201610/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	AtzavaraArrels	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201611/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Averroes	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acolli
da	de	les	persones	immigrades	i	les	re
tornades	a	Catalunya
Tram. 35201612/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Solidaritat	
amb	l’Amazònia	Peruana	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201607/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Unió	d’Emi
grants	Kawral	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201608/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Peruans	a	
l’Estranger	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201609/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	Solidaritat	i	Ajut	als	Refugiats	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201616/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Cultural	
Amics	de	l’Àfrica	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201617/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Cultural	
Cristiana	i	Social	Conesti	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201618/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Benestar	i	
Desenvolupament	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	im
migrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201613/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Boliviana	
per	a	la	Integració,	el	Desenvolupament	
i	la	Cultura	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201614/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	Residents	Senegalesos	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201615/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).



Núm. 572 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 16 de novembre de 2009

97

INFORMACIÓ

4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Cultural	
Sant	Gaietà	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201622/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	d’Africans	
d’Alguaire	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201623/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Dones	
del	Solsonès	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201624/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Cultural	Is
làmica	Arrachat	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201619/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Cultural	Is
làmica	IQRA	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201620/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Cultural	Ro
manesa	de	Reus	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201621/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Roma
nesos	d’Alguaire	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201628/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	d’Emigrants	
i	Retornats	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201629/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	d’Immigrants	
Malaians	Bikandi	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201630/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	de	Dones	Im
migrants	Subsaharianes	de	Granollers	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201625/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Famílies	
Senegaleses	de	Blanes	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201626/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Marro
quins	per	la	Pau	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201627/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Guineana	
de	Conacry	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201634/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Intersecto
rial	de	Recuperadors	i	Empreses	Socials	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201635/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Islàmica	
Cultural	La	Cala	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201636/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	DIOMIRA	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acolli
da	de	les	persones	immigrades	i	les	re
tornades	a	Catalunya
Tram. 35201631/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	ED	amb	rela	ció	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201632/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Gambiana	
Amics	de	les	Franqueses	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201633/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Ñodema	Ka
fo	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201640/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	per	al	Desen
volupament	Beni	Snasen	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201641/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	per	la	Pro
moció	i	la	Inserció	Professional	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201642/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Jamtam	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acolli
da	de	les	persones	immigrades	i	les	re
tornades	a	Catalunya
Tram. 35201637/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Magribina	
de	Rubí	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201638/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Ndimbeul	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201639/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Romanesa	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201646/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	Salut	i	Família	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201647/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Senegalesa	
de	Reus	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201648/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	per	la	Re
cerca	i	l’Acció	Comunitària	EINA	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201643/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	per	la	Soli
daritat	i	el	Desenvolupament	dels	Emi
grants	a	ManlleuOsona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201644/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Reintegra	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201645/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	TAPIS	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201652/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Bages	per	Tothom	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201653/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	Braval		Iniciatives	de	Solida
ritat	i	Promoció	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201654/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Servei	Soli
dari	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201649/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Social	An
dròmines	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201650/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	Taarof	bi	salam	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201651/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	del	Casal	de	l’Amistat	amb	Cu
ba	de	Badalona	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201658/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Comissions	Obreres	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201659/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Centre	d’Harmonitza
ció	i	Dinamització	Intercultural	de	Ca
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201660/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Cambra	de	Comerç	del	
Perú	a	Espanya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201655/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Càritas	Diocesana	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201656/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Casa	de	Bolívia	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201657/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Centre	Llatinoamericà	
de	Reus	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201664/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	del	Centre	Pablo	Neruda	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201665/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	del	Centre	Peruà	de	Barcelona	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201666/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Centre	Unesco	de	Ca
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201661/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Centre	Bolivià	Català	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acolli
da	de	les	persones	immigrades	i	les	re
tornades	a	Catalunya
Tram. 35201662/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Centre	Cultural	de	Tre
balladors	Immigrants	Magribins	amb	
rela	ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201663/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Comunitat	de	Profes
sionals	a	l’Estranger	Bolívia	Espanya	
Catalunya	(CPEB)	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	im
migrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201670/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	la	Comunitat	Igbo	Nigeriana	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201671/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Comunitat	Islàmica	de	
Martorell	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201672/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Comissió	de	Defen
sa	dels	Drets	de	la	Persona	del	Col·legi	
d’Advocats	de	Barcelona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201667/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	la	Comissió	Catalana	d’Aju
da	al	Refugiat	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201668/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Comissió	Immigració	
i	Interculturalitat	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201669/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Fascicle tercer
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Creu	Roja	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201676/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Dar	Salam	Multicultural	
Garrotxa	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201677/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Espíritu	de	Santa	Cruz	de	
la	Sierra	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201678/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	del	Consell	d’Iniciativa	Ciutada
na	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201673/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Convivim	(Fundació	Pri
vada	Viarany)	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201674/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Coordinadora	d’Asso
ciacions	de	Senegalesos	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201675/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	la	Fundació	Akwaba	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	a	
Catalunya
Tram. 35201682/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Ared	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201683/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	fundació	Babel	Punto	
de	Encuentro	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201684/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	FASAMCAT	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201679/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	FEDELATINA	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201680/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Associa
cions	d’Immigrants	del	Vallès	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201681/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Oscobe	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201688/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Social	Sant	
Ignasi	de	Loiola	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201689/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Andina	Pa
chamama	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201690/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Catalana	de	
l’Esplai	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201685/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Innovació	
per	l’Acció	Social	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	im
migrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201686/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	la	Fundació	Migrastudium	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201687/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	Grups	Associats	pel	Treball	
Sociocultural	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201694/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Iniciativa	Integración	So
cial	y	Desarrollo	Solidario	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201695/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Institut	de	Reinserció	
Social	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’a
collida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201696/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Catalunya	
Amèrica	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201691/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Juan	Pau	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acolli
da	de	les	persones	immigrades	i	les	re
tornades	a	Catalunya
Tram. 35201692/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Grup	d’Educadors	per	
a	la	Integració	de	les	Persones	en	Perill	
d’Exclusió	Social	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	im
migrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201693/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Nuevos	Colectivos	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201700/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Observatori	DESC	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201702/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	Pimec	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	im
migrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201703/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	d’Interculturalitat	i	Convivència	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’a	collida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201697/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	JARC	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	im
migrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201698/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Latincat	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201699/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Taller	de	Cultura,	Folklo
re	i	Art	Takillaqta	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201707/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Taula	del	Tercer	Sec
tor	Social	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201708/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Unió	General	de	Tre
balladors	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201709/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Runa	Pacha	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201704/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Ballet	Folclórico	Bolivia
no	Sayariyurus	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201705/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Sentimiento	Andino	In
ternacional	Humano	Artístico	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	a	
Catalunya
Tram. 35201706/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Vents	de	l’Àfrica	Negra	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201713/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	la	Xarxa	Comunitària	de	
Sant	Antoni	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201714/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	Municipis	i	Comarques	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201715/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	d’Unió	de	Pagesos	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	a	
Catalunya
Tram. 35201710/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Unió	de	la	Comunitat	Se
negalesa	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201711/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Unió	Professional	Ibero
americana	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201712/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).



Núm. 572 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 16 de novembre de 2009

113

INFORMACIÓ

4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	Comissions	Obreres	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	a	
Catalunya
Tram. 35201719/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	Foment	del	Treball	Nacional	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201720/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Pimec	Sefes	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201721/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	de	Munici
pis	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201716/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Diputació	de	Barcelo
na	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201717/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Unió	General	de	Tre
balladors	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201718/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Taula	d’Entitats	del	
Tercer	Sector	Social	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201725/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Càritas	Diocesana	de	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201726/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	del	coordi
nador	autonòmic	de	la	Creu	Roja	Espa
nyola	a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201727/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	Joves	Agricultors	i	Ramaders	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201722/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Unió	de	Pagesos	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201723/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	la	Comissió	Catalana	d’Aju
da	al	Refugiat	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201724/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	SOS	Racisme	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201731/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	del	Col·legi	Oficial	de	Diplomats	
en	Treball	Social	i	Assistents	So	cials	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201732/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
568)

En el BOPC 568, a la pàg. 46.

En el títol.

On diu:

«Proposta de compareixença d’una re presentació del 
Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retorna des a Catalunya»

Ha de dir:

«Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assis-
tents Socials de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a Catalunya»

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	d’Òmnium	Cultural	amb	rela	ció	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Cata
lunya
Tram. 35201728/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Associa
cions	de	Veïns	d’Habitatge	Social	de	Ca
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201729/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Servei	Gi
roní	de	Pedagogia	Social	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201730/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re	pre
sen	tació	de	la	Federació	d’Entitats	Perua	
nes	a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201736/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Coordinadora	d’As
sociacions	Senegaleses	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201737/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	de	Dones	Xine
ses	a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201738/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Treballa
dors	Paquistanesos	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201733/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Sociocultu
ral	Ibn	Batuta	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201734/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Entitats	
Llatinoamericanes	de	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201735/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Centre	Filipí	de	Barcelo
na	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201742/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Dominicana	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201743/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Entitats	
Bolivianes	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201744/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Taghrast		Espai	Amazic	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201739/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Romanesa	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201740/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Treba
lladors	Marroquins	a	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201741/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	de	Guillem	
López	Casasnovas	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201748/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Sánchez	Picanyol	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	im
migrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201749/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	de	Maria	
Helena	Bedoya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201750/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Associa
cions	Equatorianes	a	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201745/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	de	Ricard	
ZapataBarrero	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201746/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’Eduardo	
Rojo	Torrecillas	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201747/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Amical	d’Immigrants	Mar
roquins	a	Catalunya	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	d’acollida	de	les	persones	
immigrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201754/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Catalano
veneçolana	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201755/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Cultural	
Garraf	Plural	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201756/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Entitats	
Pakistaneses	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201751/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	Solidaritat	i	Ajuda	als	Refugiats	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201752/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Adib	Biladi	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201753/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	General	de	
Dones	Empresàries	Xineses	i	Espanyo
les	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201760/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	Cultura	Popular	
Xinesa	Catalana	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201761/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	d’Artistes	
Equatorians	a	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201757/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	de	Ciutadans	
de	Costa	d’Ivori	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201758/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	d’Equatori
ans	del	Maresme	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201759/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Panamà
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201765/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	per	a	la	In
tegració	de	la	Nova	Ciutadania	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201766/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	UMMI		Unió	
de	Dones	Marroquines	Immigrants	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201767/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	la	Co
munitat	Dominicana	a	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201762/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Zhzjiang	
a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201763/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Hispanolla
tina	del	Vallès	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201764/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Casal	Argentí	de	Saba
dell	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201771/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	del	Club	Atlètic	Rosario	Central	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201772/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Colòmbia	Viu	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201773/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	Barcelona	All	Filipino	Sports	
Commission	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201768/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Casa	de	Mendoza	a	
Espanya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201769/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Casa	del	Ti
bet	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201770/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Associa
cions	d’Immigrants	del	Vallès	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201777/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	la	Federació	d’Entitats	Perua	
nes	a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201778/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Kalipi	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201779/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Consell	d’Advocacia	
Catalana	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201774/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Coordinadora	d’As
sociacions	Senegaleses	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201775/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Associa
cions	Americanes	a	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201776/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Comunitat	de	Profes
sionals	a	l’Estranger	Bolívia		Espanya		
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201783/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	d’Arquitec
tes	Llatinoamericans	a	Espanya	i	Europa	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201784/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	d’Advocats	
Bolivians	a	Catalunya	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	d’acollida	de	les	persones	
immigrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201785/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	La	Llum	del	Nord	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201780/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Profes
sionals	Dominicans	a	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201781/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Profes
sionals	Estudiants	a	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201782/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).



Núm. 572 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 16 de novembre de 2009

125

INFORMACIÓ

4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	Internacio
nal	de	Professionals	a	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201789/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	Associació	
de	Metges	Peruans	a	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201790/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	d’Urugua
ians	a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201791/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Asociación	Cultural	Rumbo	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201786/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Asociación	Crear	Mun
dos	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201787/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Centre	Bolivià	Català	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acolli
da	de	les	persones	immigrades	i	les	re
tornades	a	Catalunya
Tram. 35201788/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	d’Equato	rians	a	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201795/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Cubans	
a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201796/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Saló	Perú	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201797/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	Paraguaians	a	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201792/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	l’Associació	Casa	Guatemala	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201793/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	del	Col·lectiu	Guinea	Equatorial	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201794/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Ajuntament	de	Sant	Cu
gat	del	Vallès	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201801/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Bayt	Al
Thagafa	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201802/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Sociocul
tural	Ibn	Batuta	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201803/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	de	Munici
pis	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201798/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Cata
lunya
Tram. 35201799/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Ajuntament	de	Badalo
na	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201800/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Associa
cions	de	Pares	i	Mares	d’Alumnes	d’En
senyament	Secundari	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201807/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	Creu	Roja	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	a	
Catalunya
Tram. 35201808/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Treba
lladors	i	Immigrants	Marroquins	a	Ca
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201809/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Pimec	Sefes	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201804/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Casal	Argentí	a	Barcelo
na	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201805/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Unió	General	de	Tre
balladors	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201806/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Grup	de	Recerca	i	Ac
tuació	amb	Minories	Culturals	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201813/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Confederació	d’Asso
ciacions	de	Veïns	de	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201814/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Treba
lladors	Pakistanesos	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201815/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Foment	del	Treball	Na
cional	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’a
collida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201810/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Centro	Filipino	Tuluyan	
San	Benito	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201811/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Romanesa	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201812/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	Joves	Agricultors	i	Ramaders	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201819/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	SOS	Racisme	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	a	
Catalunya
Tram. 35201820/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	Comissions	Obreres	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	a	
Catalunya
Tram. 35201821/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Associa
cions	de	Mares	i	Pares	d’Alumnes	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201816/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Càritas	Diocesana	de	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201817/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Càritas	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201818/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Resi
dents	Xinesos	a	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201825/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	la	Comissió	Catalana	d’Aju
da	als	Refugiats	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201826/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Òmnium	Cultural	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201827/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	d’Equato	rians	a	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201822/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Unió	de	Pagesos	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201823/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Associa
cions	de	Veïns	d’Habitatges	Socials	a	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201824/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Taghrast		
Espai	Amazic	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201831/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Unescocat	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201832/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	Municipis	i	Comarques	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	per
sones	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201833/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 38 de la Comissió de Benes-
tar i Immigració, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 
664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Servei	Gi
roní	de	Pedagogia	Social	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201828/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Entitats	
Llatinoamericanes	de	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35201829/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Coordinadora	d’As
sociacions	Senegaleses	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201830/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 38 de la Comissió de Benes-
tar i Immigració, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 
664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	de	Dones	Xine
ses	a	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201837/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	de	Ricard	
ZapataBarrero	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201838/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’Eduardo	
Rojo	Torrecillas	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201839/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Diputació	de	Barcelo
na	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35201834/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Taula	d’Entitats	del	
Tercer	Sector	Social	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201835/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Associ
acions	de	Veïns	d’Habitatge	Social	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	i	
les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201836/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 38 de la Comissió de Benes-
tar i Immigració, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 
664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Comissions	Obreres	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35201843/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Unió	General	de	Tre
balladors	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201844/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Comissió	de	Defen
sa	dels	Drets	de	la	Persona	del	Col·legi	
d’Advocats	de	Barcelona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201845/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	de	Guillem	
López	Casasnovas	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201840/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Sánchez	Picanyol	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	im
migrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201841/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Proposta	de	compareixença	de	Maria	
Helena	Bedoya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201842/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	de	Raúl	
Sánchez,	president	de	Famílies	Nombro
ses	de	Catalunya,	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	dels	drets	i	les	oportunitats	de	
la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201863/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 62181).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	
Vallés,	representant	de	l’Associació	de	
Famílies	Acollidores	de	Barcelona,	amb	
relació	del	Projecte	de	llei	dels	drets	i	
les	oportunitats	de	la	infància	i	l’adoles
cència
Tram. 35201864/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 62181).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jorge	
VidalQuadras,	representant	de	l’Asso
ciació	de	Famílies	Acollidores	de	Bar
celona,	amb	relació	del	Projecte	de	llei	
dels	drets	i	les	oportunitats	de	la	infàn
cia	i	l’adolescència
Tram. 35201865/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 62181).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Cecot	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35201846/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Consell	de	Treball	Eco
nòmic	i	Social	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35201847/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-
C 664).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Col·legi	d’Educadores	
i	Educadors	Socials	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna
des	a	Catalunya
Tram. 35201848/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Consell	de	Treball	Eco
nòmic	i	Social	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	dels	drets	i	les	oportunitats	de	la	
infància	i	l’adolescència
Tram. 35201869/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62411).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	de	Munici
pis	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	dels	drets	i	les	oportunitats	de	la	
infància	i	l’adolescència
Tram. 35201870/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62411).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Entitats	
d’Atenció	i	d’Educació	a	la	Infància	i	l’A
dolescència	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	dels	drets	i	les	oportunitats	de	la	in
fància	i	l’adolescència
Tram. 35201871/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62411).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	la	Direcció	General	d’Aten	ció	
a	la	Infància	i	l’Adolescència	amb	rela	ció	
al	Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportu
nitats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201866/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62411).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	del	Síndic	de	Greuges	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	opor
tunitats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201867/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62411).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	del	Col·legi	d’Educadores	i	Edu
cadors	Socials	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportu
nitats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201868/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62411).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Vicki	Ber
nadet	amb	relació	al	Projecte	de	llei	dels	
drets	i	les	oportunitats	de	la	infància	i	
l’adolescència
Tram. 35201875/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	Municipis	i	Comarques	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportu
nitats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201876/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Famílies	
Acollidores	de	Barcelona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportuni
tats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201872/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62411).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	dels	Mossos	d’Esquadra	res
ponsables	en	matèria	de	menors
Tram. 35201873/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 62487).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Famíli
es	Acollidores	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	dels	drets	i	les	oportunitats	de	la	
infància	i	l’adolescència
Tram. 35201874/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Entitats	
d’Atenció	i	Educació	a	la	Infància	i	l’Ado
lescència	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
dels	drets	i	les	oportunitats	de	la	infàn
cia	i	l’adolescència
Tram. 35201879/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Pere	Tarrés	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	dels	drets	
i	les	oportunitats	de	la	infància	i	l’ado
lescència
Tram. 35201880/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	de	Munici
pis	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	dels	drets	i	les	oportunitats	de	la	
infància	i	l’adolescència
Tram. 35201877/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Taula	per	la	Infància	i	
l’Adolescència	a	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportu
nitats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201878/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	d’UNICEF	Catalunya	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	opor
tunitats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201883/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	Save	the	Children	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	opor
tunitats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201884/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Fundació	Catalana	de	
l’Esplai	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
dels	drets	i	les	oportunitats	de	la	infàn
cia	i	l’adolescència
Tram. 35201881/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Catalana	
per	a	la	Infància	Maltractada	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportu
nitats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201882/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	del	Col·legi	d’Educadors	i	Edu
cadores	Socials	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportu
nitats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201887/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Mestres	
Rosa	Sensat	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	dels	drets	i	les	oportunitats	de	la	in
fància	i	l’adolescència
Tram. 35201888/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	la	Federació	d’Entitats	amb	
Projectes	i	Pisos	Assistits	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportuni
tats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201885/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Global	Movement	for	
Children	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
dels	drets	i	les	oportunitats	de	la	infàn
cia	i	l’adolescència
Tram. 35201886/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Consell	de	l’Advocacia	
Catalana	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
dels	drets	i	les	oportunitats	de	la	infàn
cia	i	l’adolescència
Tram. 35201891/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Col·legi	de	Metges	de	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
dels	drets	i	les	oportunitats	de	la	infàn
cia	i	l’adolescència
Tram. 35201892/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	del	Síndic	de	Greuges	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	opor
tunitats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201889/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	del	Col·legi	Oficial	de	Diplomats	
en	Treball	Social	i	Assistents	Socials	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
dels	drets	i	les	oportunitats	de	la	infàn
cia	i	l’adolescència
Tram. 35201890/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Càritas	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	
oportunitats	de	la	infància	i	l’adolescèn
cia
Tram. 35201895/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Cots	Moner,	advocat	i	pedagog,	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	opor
tunitats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201896/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Consorci	Institut	d’In
fància	i	Món	Urbà	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	dels	drets	i	les	oportunitats	de	
la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201893/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Casals	dels	Infants	del	
Raval	amb	relació	al	Projecte	de	llei	dels	
drets	i	les	oportunitats	de	la	infància	i	
l’adolescència
Tram. 35201894/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.
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Sol·licitud	de	compareixença	del	presi
dent	del	Consell	Nacional	de	la	Cultura	
i	de	les	Arts	davant	la	Comissió	de	Po
lítica	Cultural	perquè	informi	sobre	les	
línies	d’actuació	previstes	al	capdavant	
del	Consell
Tram. 35600520/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 61291).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 05.11.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	de
legació	de	Nicaragua	davant	la	Comis
sió	de	Cooperació	i	Solidaritat	perquè	
informi	sobre	la	situació	de	la	coopera
ció	catalana
Tram. 35600525/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
20, tinguda el dia 09.11.2009 (DSPC-C 663).

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Funes,	psicòleg	i	educador,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportu
nitats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201897/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.

Proposta	de	compareixença	de	Xavier	
Puigdollers	i	Noblom,	exdirector	gene
ral	de	la	Direcció	General	d’Atenció	a	la	
Infància	i	l’Adolescència,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportuni
tats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 35201898/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 12.11.2009.
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Sol·licitud	de	compareixença	d’Eliseu	
Climent	i	Corbera,	president	d’Acció	
Cultural	del	País	Valencià,	davant	la	Co
missió	de	Política	Cultural	amb	relació	
al	tancament	dels	repetidors	de	TV3	al	
País	Valencià
Tram. 35600529/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Joana Ortega i Alemany, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 61812).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 05.11.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Pedro	
Pablo	Álvarez	Ramos,	líder	del	sindi
cat	independent	cubà	Consell	Unitari	
de	Treballadors,	davant	la	Comissió	de	
Cooperació	i	Solidaritat	amb	relació	al	
respecte	dels	drets	humans	a	Cuba
Tram. 35600530/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 61820).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 06.11.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	del	director	
general	de	Cooperació	al	Desenvolupa
ment	del	Departament	de	la	Vicepresi
dència	davant	la	Comissió	de	Coopera
ció	i	Solidaritat	perquè	informi	sobre	
l’es	tratègia	de	país	prioritària	a	Nicara
gua
Tram. 35600526/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
20, tinguda el dia 09.11.2009 (DSPC-C 663).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Federació	Catalana	d’Or
ganitzacions	no	Governamentals	per	al	
Desenvolupament	davant	la	Comissió	
de	Cooperació	i	Solidaritat	perquè	in
formin	sobre	la	posició	d’aquesta	fede
ració	amb	relació	a	la	situació	de	crisi	
global	en	el	marc	de	la	cooperació	in
ternacional
Tram. 35600528/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Antoni Comín Oliveres, 
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, Miquel Carrillo Giralt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Rafel Luna i Vivas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Lluís Postigo i Garcia, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
José Domingo Domingo, del Grup Mixt (reg. 61810).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 06.11.2009.
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Sol·licitud	de	compareixença	de	re
presentants	de	l’Associació	Catalana	
d’Enginyeria	sense	Fronteres	davant	
la	Comissió	de	Cooperació	i	Solidari
tat	perquè	exposin	llurs	propostes	per	
a	aprofundir	en	la	transparència	finan
cera	del	sector	extractiu	i	per	a	garantir	
una	major	coherència,	responsabilitat	i	
vigilància	en	les	polítiques	de	solidaritat	
i	cooperació	al	desenvolupament
Tram. 35600534/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Ruiz i Isern, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Antoni Comín Oliveres, del 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Miquel Carrillo Giralt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Rafel Luna i Vivas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Lluís Postigo i Garcia, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
José Domingo Domingo, del Grup Mixt (reg. 62015).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 06.11.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	d’Emili	
Mas	i	Margarit,	gerent	de	l’Institut	Ca
talà	del	Sòl,	davant	la	Comissió	de	Me
di	Ambient	i	Habitatge	perquè	informi	
sobre	les	converses	entre	l’alcalde	i	el	
regidor	d’Urbanisme	de	Santa	Coloma	
de	Gramenet	(Barcelonès)	amb	relació	
a	la	justificació	del	fons	de	cohesió	de	
la	Unió	Europea	i	la	possible	emissió	de	
factures	falses
Tram. 35600535/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Sala i Roca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62032).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 06.11.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre
sentants	d’Icària	Iniciatives	Socials	da
vant	la	Comissió	de	Benestar	i	Immi
gració	perquè	expliquin	les	activitats	
d’aquesta	entitat
Tram. 35600532/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Consol Prados 
Martínez, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt (reg. 
61869).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 05.11.2009.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Catalana	de	Municipis	i	Co
marques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35300644/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor
nades	a	Catalunya
Tram. 35300645/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Diputació	de	Barcelona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 35300646/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	d’E
du	cació	i	Universitats	conjuntament	
amb	la	Comissió	de	Treball,	Indústria,	
Comerç	i	Turisme	amb	els	consellers	
d’Educació	i	de	Treball	per	a	presentar	
el	pla	FP.cat
Tram. 35500108/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Educació i Universitats, del 05.11.2009 (DSPC-
C 661).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Treball,	 Indústria,	Comerç	i	Turisme	
conjuntament	amb	la	Comissió	d’Edu
cació	i	Universitats	amb	els	consellers	
d’Educació	i	de	Treball	per	a	presentar	
el	pla	FP.cat
Tram. 35500109/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 39 de la Co-
missió d’Educació i Universitats, del 05.11.2009 (DSPC-
C 661).
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Compareixença	d’una	representació	de	
Pimec	Sefes	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35300650/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Compareixença	d’una	representació	de	
Joves	Agricultors	i	Ramaders	de	Catalu
nya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 35300651/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Compareixença	d’una	representació	
d’Unió	de	Pagesos	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35300652/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Unió	General	de	Treballadors	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35300647/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Compareixença	d’una	representació	de	
Comissions	Obreres	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	d’acollida	de	les	persones	im
migrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 35300648/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Compareixença	d’una	representació	de	
Foment	del	Treball	Nacional	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 35300649/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).
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Compareixença	del	director	general	de	
Cooperació	al	Desenvolupament	del	De
partament	de	la	Vicepresidència	davant	
la	Comissió	de	Cooperació	i	Solidaritat	
per	a	informar	sobre	l’estratègia	de	país	
prioritària	a	Nicaragua
Tram. 35700355/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
20, tinguda el dia 09.11.2009 (DSPC-C 663).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 09.11.2009 (DSPC-C 
663).

Compareixença	de	representants	d’Icà
ria	Iniciatives	Socials	davant	la	Comis
sió	de	Benestar	i	Immigració	per	a	expli
car	les	activitats	d’aquesta	entitat
Tram. 35700356/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
38, tinguda el dia 10.11.2009 (DSPC-C 664).

Compareixença	de	representants	de	la	
Taula	d’Entitats	del	Tercer	Sector	Soci
al	de	Catalunya	davant	la	Comissió	de	
Benestar	i	Immigració	per	a	presentar	
la	publicació	«El	valor	afegit	del	Tercer	
Sector	en	la	prestació	de	serveis	pú
blics.	Guia	pràctica	de	clàusules	soci
als	en	la	contractació	pública	de	serveis	
socials	i	d’atenció	a	les	persones»
Tram. 35700341/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 38 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 10.11.2009 (DSPC-C 
664).

Compareixença	d’una	delegació	de	Ni
caragua	davant	la	Comissió	de	Coope
ració	i	Solidaritat	per	a	informar	sobre	la	
situació	de	la	cooperació	catalana
Tram. 35700354/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
20, tinguda el dia 09.11.2009 (DSPC-C 663).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 09.11.2009 (DSPC-C 
663).
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9. Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de la direc-
tiva relativa a la liberalització de la prestació de serveis. 
Tram. 300-00247/08. Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Substanciació.

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a lluitar contra les conductes il·lícites 
dels càrrecs públics. Tram. 302-00198/08. Josep Enric 
Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política en matèria de joc. Tram. 302-00199/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a afrontar la crisi econòmica. Tram. 
302-00200/08. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els casos recents de corrupció que són objecte d’investi-
gació judicial. Tram. 302-00201/08. Grup Mixt. Debat 
i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de suport a les persones en situació de 
dependència. Tram. 302-00202/08. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Debat i votació.

15. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 18 de novembre, a les 16.00 h.)

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2009

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

4.88. ÒRGANS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT SO
BRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició	del	Consell	Assessor	del	
Parlament	sobre	Ciència	i	Tecnologia
Tram. 41400001/08

Substitució de membres
Reg. 61872 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 10.11.2009

A la Mesa del Parlament

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 
(FCRI) ha comunicat mitjançant escrit de data 28 d’oc-
tubre de 2009 que, de resultes de canvis interns, ha acor-
dat de substituir els seus representants en el Consell 
Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT), del qual esdevenen membres Albert Caste-
llanos Maduell, director de la FCRI, en substitució de 
Joan X. Comella i Carnicé, i Judit Castellà Escolà, di-

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió	plenària	núm.	66

Convocada per al dia 18 de novembre de 
2009

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

18 de novembre de 2009

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del Reglament).

2. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2010. Tram. 200-00071/08. Govern 
de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la 
totalitat del Projecte. (Text presentat: BOPC 562, 3.)

3. Projecte de llei de mesures fiscals i financeres. Tram. 
200-00072/08. Govern de la Generalitat. Debat de to-
talitat i votació de les esmenes a la totalitat. (Text pre-
sentat: BOPC 563, 3.)

4. Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assis-
tència. Tram. 200-00057/08. Comissió de Benestar i 
Immigració. Debat i votació del dictamen de la Comis-
sió (Dictamen: BOPC 570, 3).

5. Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats. Tram. 200-00058/08. Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge. Debat i votació del dictamen de 
la Comissió (Dictamen: BOPC 570, 31).

6. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat. Tram. 300-
00244/08. Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la transposició de la 
directiva de serveis en l’àmbit del comerç. Tram. 300-
00245/08. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la política d’habitatge. 
Tram. 300-00246/08. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.
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en el grup de titulació des del qual es concursa, en el cas 
de concursar a un lloc de treball pertanyent a un grup 
de titulació superior al d’origen. 

b) Tenir el títol de batxillerat superior o BUP o batxi-
llerat LOGSE o formació professional de segon grau o 
equivalent

c) Tenir el certificat del nivell superior de català (D) o 
un altre d’equivalent, que, d’acord amb el que estableix 
el Decret 161/2002, de l’11 de juny, sobre l’acreditació 
del coneixement del català i l’aranès en els processos 
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball 
de les administracions públiques de Catalunya, s’ha 
d’acreditar en el decurs del procediment.

1.2 No hi pot participar el personal que es trobi en situa-
ció de suspensió mentre en durin els efectes, ni el perso-
nal traslladat de lloc de treball, ni el destituït de càrrecs 
de comandament com a conseqüència d’un expedient 
disciplinari, mentre en durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi pot participar el personal que, trobant-se 
en una situació diferent de la de servei actiu, no hi hagi 
estat el temps mínim exigit per a reingressar-hi.

2. Sol·licituds i documentació

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1 i 
vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar, 
fins al 24 de novembre de 2009, al Registre del Parla-
ment de Catalunya, la documentació següent:

a) La sol·licitud de participació, en què ha de constar el 
lloc de treball al qual s’opta, adreçada a la Direcció de 
Govern Interior. Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar 
en un model normalitzat els exemplars del qual són a 
disposició de les persones interessades al Departament 
de Recursos Humans del Parlament de Catalunya.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir.

c) La documentació acreditativa de la titulació requerida 
i dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats per 
la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el barem 
establert per la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com estableix la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del 
nivell superior de català (D) o un altre d’equivalent.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte 
de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir en 
compte els mèrits no acreditats documentalment.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini. 

rectora de Programes de la FCRI, en substitució de Ra-
fael Español i Navarro.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2009

Fernando Domínguez Garcia
Secretari del CAPCIT

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	per	a	proveir	temporalment	un	
lloc	de	treball	de	gestor	parlamentari	o	
gestora	parlamentària	adscrit	a	l’Àrea	
de	Registre	i	de	Distribució	de	Docu
ments	del	Departament	de	Gestió	Par
lamentària
Tram. 50000023/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 10.11.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 10 de 
novembre de 2009, convoca un concurs per a proveir 
temporalment un lloc de treball de gestor/a parlamenta-
ri/ària adscrit/a a l’Àrea de Registre i de Distribució de 
Documents del Departament de Gestió Parlamentària 
del Parlament de Catalunya, grup C1, nivell 8, fins a 
la reincorporació de la funcionària titular de la plaça, 
d’acord amb el que estableixen els articles 36, 38, 57 i 
58 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya, amb el que estableix l’article 20.1 
de l’Acord sobre les condicions de treball del personal 
del Parlament per als anys 2009-2011, i d’acord amb 
la normativa corresponent sobre funció pública de la 
Generalitat de Catalunya.

Les funcions assignades consisteixen en el registre d’en-
trada de documents i altres tasques pròpies de l’Àrea 
durant l’horari de tarda. 

L’horari d’aquest lloc de treball serà de 13.00 a 20.30 
hores en jornada de 37,5 hores setmanals, i de 13.00 a 
20.00 hores en jornada de 35 hores setmanals. 

Bases

1. Requisits de participació

1.1 Pot prendre part en aquest concurs el personal fun-
cionari o interí que presta serveis al Parlament de Cata-
lunya en un nivell igual o inferior al del lloc de treball a 
proveir i que compleix els requisits següents: 

a) Prestar serveis al Parlament de Catalunya en un grup 
de titulació igual o inferior al del lloc de treball a prove-
ir i acreditar dos anys de serveis prestats al Parlament 
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3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir 
la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre 
mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’ésser 
expedits per:

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de 
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor-
respongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació 

La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 

a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la 
cap del Departament de Recursos Humans.

b) La cap del Departament de Gestió Parlamentària.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una ter-
na proposada pel Consell de Personal, per raó de la seva 
especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar 
i fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases 
5.5 i 5.6, en el termini de quinze dies, la llista de per-
sones admeses i excloses, amb la indicació de si resten 
exemptes o no de fer la prova de llengua catalana, i 
també dels motius d’exclusió, si escau. 

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de 
cinc dies des de la publicació de la llista de persones ad-
meses i excloses, ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc 
per a fer la prova o les proves de coneixement superior 
de la llengua catalana, per als candidats que no l’hagin 
acreditat, amb una antelació mínima de dos dies. La 
qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a i 
s’ha de fer pública d’acord amb el que estableixen les 
bases 5.5 i 5.6.

5.3. La comissió tècnica d’avaluació, ha de fer públics el 
dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per la base 
6 en el mateix moment, si escau, de la publicació de les 
qualificacions de la prova de llengua catalana, i hi ha de 
convocar els aspirants que l’hagin superada, amb una 
antelació mínima de dos dies.

5.4. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un 
mes des de la publicació de la llista de persones adme-
ses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntua-

cions atorgades, la qual es fa pública al tauler d’anuncis 
del Parlament. 

5.5. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici 
que es publiquin també en el diari oficial que establei-
xen aquestes bases.

5.6. Les qualificacions de les proves i de la fase de 
concurs es fan públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modificat 
per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya. Amb aquesta pu-
blicació es considera feta la notificació pertinent a les 
persones interessades i s’inicien els terminis als efectes 
dels possibles recursos. 

6. Mèrits i capacitats a valorar

6.1. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els do-
cuments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals 
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avalua-
ció, en dues fases, segons els criteris i els barems se-
güents: 

Primera fase

Valoració de mèrits

a) Experiència laboral

Pel treball acomplert, en funció de l’experiència adqui-
rida, especialment en l’exercici de funcions semblants a 
les pròpies del lloc de treball convocat, i atenent en tot 
cas la similitud entre el contingut tècnic i l’especialit-
zació de les tasques acomplertes respecte a les pròpies 
del lloc de treball convocat; la proximitat funcional o 
sectorial de les àrees en què els concursants prestin o 
hagin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació, i, 
si escau, la proximitat de nivell entre el lloc de treball 
d’origen i el de destinació: fins a 25 punts. 

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en el Parlament o en qual-
sevol administració pública o ens públic, atenent els 
grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat: 
fins a 5 punts. Els serveis efectivament prestats en el 
Parlament de Catalunya puntuen com a màxim a raó 
d’1 punt per any complet de serveis, i els prestats en 
altres administracions, a raó de 0,5 punts. Es computen 
els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de 
la Llei 70/1978, del 26 de desembre, de reconeixement 
de serveis previs en l’Administració pública, i les dispo-
sicions concordants, tenint en compte que el temps de 
serveis prestats simultàniament només es pot computar 
una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball 
convocat: fins a 10 punts.

d) Titulacions acadèmiques
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partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc de 
treball anterior. Si aquesta resolució comporta el rein-
grés al servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha 
de comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta. 
Així mateix, per causes justificades per necessitats del 
centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit centre 
gestor ha de valorar en cada cas, es pot concedir una 
pròrroga de fins a deu dies.

9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació o la notificació, o directament un recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
publicació o la notificació, de conformitat amb la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
sobre el fons de l’assumpte, que determinin la impossi-
bilitat de continuar el procés selectiu o que produeixin 
indefensió o un perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades poden interposar un 
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2009 

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària General

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 10.11.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 10 de 
novembre de 2009, vist l’informe del director de Govern 
Interior i d’acord amb el que disposa la base quarta del 
concurs, ha designat per a formar part de la comissió 
tècnica d’avaluació el senyor Xavier Muro i Bas, di-
rector de Govern Interior, la senyora Josepa Méndez i 
Morera, cap del Departament de Gestió Parlamentària 
i la senyora Amàlia Bosch i Datzira, en representació 
del personal.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap 
cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell 
inferior que són necessàries per a assolir-ne d’altres de 
nivell superior que s’al·leguen com a requisit o com a 
mèrit.

e) Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

Segona fase

Entrevista

En l’entrevista, a partir dels mèrits establerts per la 
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, es 
comproven i es valoren la competència i la capacitació 
per a exercir el lloc de treball convocat, i, en conse-
qüència, per a determinar l’adequació de la persona al 
lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris 
respecte als continguts funcionals del lloc de treball 
que és objecte d’aquest concurs i llurs propostes de mi-
llora

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

6.2. La puntuació mínima per a superar el concurs és 
de 40 punts.

6.3. La comissió tècnica d’avaluació té la facultat de 
convocar personalment els candidats, en els casos en 
què ho consideri convenient, a fi d’aclarir punts dub-
tosos o qualsevol altre aspecte de la documentació que 
hagin aportat.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspirant 
que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 6. Aquesta resolució 
comporta l’adscripció en comissió de serveis del funci-
onari o funcionària al lloc de treball convocat, amb les 
funcions descrites. En el cas que la persona proposada 
no fos funcionària de carrera, la provisió adopta el ca-
ràcter d’interina.

7.2. En cas d’empat en la puntuació global, es dirimirà 
a favor de la persona aspirant que hagi obtingut la pun-
tuació més alta en la valoració dels mèrits establerts en 
la primera fase. Si persisteix l’empat, per la puntuació 
més elevada en la fase segona, i si encara persisteix l’em-
pat, per la puntuació més alta obtinguda segons l’ordre 
d’apartats de la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de 
la publicació de la resolució del concurs en el BOPC.

8.2. El termini per a la presa de possessió de la nova 
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament de 
Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors a 
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Determinació	de	tardes	festives

Acord
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 10.11.2009

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 10 de 
novembre de 2009, un cop vist l’informe del director de 
Govern Interior i d’acord amb el que disposa l’article 8.2 
de l’Acord sobre les condicions de treball del personal 
del Parlament per als anys 2008-2011, sobre horaris i 
jornada laboral, ha acordat determinar com a tardes 
festives per a l’any 2010, a més de les que ja estableix 
l’article 8.2 de l’acord esmentat, la tarda del 21 de maig, 
la de l’11 d’octubre i la del 7 de desembre de 2010.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general


	1.	Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10.	Resolucions
	Resolució 550/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’estudis referents a la síndrome del despoblament massiu de les abelles, els ajuts als apicultors i la creació d’una marca col·lectiva per a la mel
	Tram. 250-02138/08
	Adopció
	Resolució 551/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració i la posada en marxa d’un pla de reestructuració del sector del bestiar oví i cabrum
	Tram. 250-02194/08
	Adopció


	Resolució 552/VIII del Parlament de Catalunya, sobre mesures pal·liatives per a compensar una part del sector pesquer pel pagament de les sancions imposades arran de la situació creada per la puja de preus del petroli de l’any 2005
	Tram. 250-02267/08
	Adopció


	Resolució 553/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la resolució del problema que la normativa sobre tripulacions mínimes ocasiona als pescadors artesanals
	Tram. 250-02268/08
	Adopció


	Resolució 554/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la qualificació de zona protegida de la Masia Blanca, del Vendrell (Baix Penedès) i la viabilitat de conservar aquesta reserva marina, en compatibilitat amb les obres d’ampliació del port de Coma-ruga
	Tram. 250-02272/08
	Adopció



	1.15.	Mocions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament i l’aplicació de la Llei 12/2009, d’educació
	Tram. 302-00194/08
	Aprovació


	Moció 64/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la potenciació del corredor ferroviari del Mediterrani
	Tram. 302-00196/08
	Aprovació



	1.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a lluitar contra les conductes il·lícites dels càrrecs públics
	Tram. 300-00238/08
	Substanciació


	Interpel·lació al Govern sobre els casos recents de corrupció que són objecte d’investigació judicial
	Tram. 300-00239/08
	Substanciació


	Interpel·lació al Govern sobre les expectatives davant de la Conferència de les Parts del Conveni de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, de Copenhaguen
	Tram. 300-00240/08
	Substanciació


	Interpel·lació al Govern sobre la política en matèria de joc
	Tram. 300-00241/08
	Substanciació


	Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a afrontar la crisi econòmica
	Tram. 300-00242/08
	Substanciació


	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les persones en situació de dependència
	Tram. 300-00243/08
	Substanciació






	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	2.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei de mesures urgents en matèria fiscal aplicables a l’adquisició, el lloguer i el finançament de l’habitatge habitual
	Tram. 202-00054/08
	Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució
	Debat de totalitat


	Proposició de llei sobre el règim especial de la Cerdanya
	Tram. 202-00075/08
	Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució
	Debat de totalitat





	2.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència, centre de dia i menjador extern per a la gent gran amb dependència a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
	Tram. 250-02257/08
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la creació d’un centre d’excel·lència en sordceguesa
	Tram. 250-02260/08
	Rebuig



	2.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi econòmica i l’augment de la desocupació
	Tram. 302-00195/08
	Rebuig


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






	3.	Tramitacions en curs
	3.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.01.	Projectes de llei
	Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
	Tram. 200-00054/08
	Ponència per a elaborar l’Informe

	Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
	Tram. 200-00058/08
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 570)


	Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
	Tram. 200-00062/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat


	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


	Projecte de llei de la llengua de signes catalana
	Tram. 200-00065/08
	Tramesa a la Comissió
	Debat de totalitat
	Termini per a proposar compareixences



	Projecte de llei sobre el procediment de designació dels senadors i senadores que representen la Generalitat al Senat
	Tram. 200-00066/08
	Tramesa a la Comissió
	Debat de totalitat
	Termini per a proposar compareixences



	Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja
	Tram. 200-00067/08
	Tramesa a la Comissió
	Debat de totalitat
	Termini per a proposar compareixences



	Projecte de llei del Consell de Governs Locals
	Tram. 200-00068/08
	Tramesa a la Comissió
	Debat de totalitat
	Termini per a proposar compareixences






	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre l’elaboració i la publicació d’una guia d’itineraris geològics del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
	Tram. 250-02292/08
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la creació d’una taula de seguiment per a avaluar la situació dels treballadors autònoms
	Tram. 250-02302/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en funcionament d’una escola a Santa Agnès, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-02303/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció del cinquè centre d’atenció primària a Granollers (Vallès Oriental)
	Tram. 250-02304/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment dels efectius dels equips d’atenció primària a les àrees bàsiques de salut de Mollet del Vallès, la Llagosta, Martorelles i Parets del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-02305/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una passera sobre el Besòs al Vallès Oriental
	Tram. 250-02306/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació de jutjats de primera instància i d’instrucció a Granollers (Vallès Oriental)
	Tram. 250-02307/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el doblatge en català de pel·lícules en tres dimensions
	Tram. 250-02308/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els ajuts als agricultors del Pla de l’Estany per la pedregada del juliol del 2009
	Tram. 250-02309/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’estació depuradora d’aigües residuals de Serinyà (Pla de l’Estany)
	Tram. 250-02310/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de la partida de gestió de boscos privats
	Tram. 250-02311/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la incentivació de la col·locació de contenidors refrigerats per a la recollida de bestiar mort
	Tram. 250-02312/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació del Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de Catalunya
	Tram. 250-02313/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de recreixement de la presa de Margalef (Priorat)
	Tram. 250-02314/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la substitució o la modificació de les barreres de seguretat de la carretera T-714
	Tram. 250-02315/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la substitució o la modificació de les barreres de seguretat al tram entre Poboleda i la Bisbal de Falset de la carretera T-702
	Tram. 250-02316/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un consultori mèdic a la Bisbal de Falset (Priorat)
	Tram. 250-02317/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la neteja dels boscos del Priorat, especialment els del Parc Natural del Montsant
	Tram. 250-02318/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la instal·lació a les estacions de Renfe de màquines expenedores de bitllets que acceptin el pagament amb targeta de crèdit o dèbit
	Tram. 250-02319/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la substitució o la modificació de les barreres de seguretat al tram entre Falset i la Vilella Baixa de la carretera C-710
	Tram. 250-02320/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la restitució del servei de trens de llarg recorregut amb parada a Reus (Baix Camp)
	Tram. 250-02321/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les obres de millorament de les carreteres T-700 i TV-705 entre Prades i Vilanova de Prades
	Tram. 250-02322/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les obres de millorament de les carreteres T-701 a Albarca i C-242 a Prades
	Tram. 250-02323/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el soterrament de les línies aèries d’alta tensió elèctrica de la urbanització El Pinar, de Reus (Baix Camp)
	Tram. 250-02324/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament del servei ferroviari entre Reus i Barcelona i entre Reus i Tarragona amb l’augment de la freqüència de pas o de la capacitat dels combois
	Tram. 250-02325/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la difusió de les mesures de prevenció i higiene amb relació a la grip del virus A(H1N1) a través dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 250-02326/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la planificació, la construcció i la posada en funcionament d’una escola oficial d’idiomes a Puigcerdà (Cerdanya)
	Tram. 250-02327/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un títol de transport per a persones de seixanta anys o més dins del marc de la integració tarifària
	Tram. 250-02328/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’extensió del servei de rodalia de la línia 3 de Renfe fins a Ripoll
	Tram. 250-02329/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’obtenció del certificat de qualificació individual en instal·lacions elèctriques de baixa tensió
	Tram. 250-02330/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 250-02331/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic per a la concreció i la delimitació de la reserva de sòl per a l’establiment de l’eix Transversal Ferroviari
	Tram. 250-02332/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’agilitació del protocol d’actuació en el cas que la captura per immobilització d’animals ensalvatgits no sigui possible
	Tram. 250-02333/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’arranjament del tram del congost de Tresponts de la carretera C-14
	Tram. 250-02334/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament del servei d’autobusos d’Hispano Igualadina entre Reus i Tarragona
	Tram. 250-02335/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la neteja dels boscos del Baix Camp, especialment els del futur parc natural de les muntanyes de Prades
	Tram. 250-02336/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’acceleració dels treballs de la comissió interdepartamental sobre els usos de la Masia de Copons, a Sort (Pallars Sobirà)
	Tram. 250-02337/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el retorn de la documentació municipal confiscada per les tropes franquistes durant la Guerra Civil
	Tram. 250-02338/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els alumnes amb necessitats educatives especials de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	Tram. 250-02340/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la rehabilitació dels arcs del castell de Sant Ferran, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 250-02341/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el cobriment de les necessitats de personal i de subministrament del centre penitenciari del puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà), amb recursos locals
	Tram. 250-02342/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament de l’Oficina d’Acció Ciutadana de Mataró (Maresme)
	Tram. 250-02343/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament del servei de telefonia mòbil a Cabrils (Maresme)
	Tram. 250-02345/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a afrontar la situació de col·lapse del centre d’atenció a persones disminuïdes de Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 250-02346/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el finiment de les obres d’ampliació de la depuradora d’aigües residuals de Sant Pau de Riu-sec i el garantiment de la salubritat de les aigües del riu Sec a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 250-02347/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els ajuts del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal
	Tram. 250-02348/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el foment de l’activitat logística
	Tram. 250-02349/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els serveis als usuaris del CAP Fontetes i sobre l’increment de facultatius i el millorament dels accessos al CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 250-02350/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’obertura d’oficines d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra a tots els districtes de Barcelona
	Tram. 250-02351/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’equiparació de les persones amb discapacitat intel·lectual sense autonomia personal amb les persones amb discapacitat física per a l’obtenció de la targeta blanca de transport especial a Barcelona
	Tram. 250-02352/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la revisió de la decisió del Departament de Política Territorial i Obres Públiques d’excloure el projecte d’intervenció integral dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, de les actuacions subvencionables
	Tram. 250-02353/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
	Tram. 250-02354/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució d’aprovació del Mandat marc del sistema públic audiovisual
	Tram. 250-02393/08
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment de les denominacions «vacances de Nadal» i «vacances de Setmana Santa» en el calendari escolar
	Tram. 250-02416/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la modificació del procediment d’adjudicació d’herències intestades a la Generalitat
	Tram. 250-02417/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’autorització d’una prova experimental sobre la selectivitat del vesc per a la captura d’ocells que inclogui la captura del tord a les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-02418/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment de la partida pressupostària del Departament d’Educació destinada al pagament compensatori pel transport escolar no obligatori a Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
	Tram. 250-02419/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reparació definitiva del passeig de s’Abanell, de Blanes (Selva)
	Tram. 250-02420/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la continuïtat de la planta de Lear a Roquetes (Baix Ebre), sobre la formació dels treballadors acomiadats i sobre la tramitació i l’execució de les infraestructures pendents a les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-02421/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’establiment del criteri de preu final amb l’impost sobre el valor afegit inclòs en els procediments de contractació pública quan intervinguin licitadors exempts de tributació de l’impost sobre el valor afegit
	Tram. 250-02422/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la modificació de l’Ordre IRP/352/2009, sobre l’obligació dels establiments d’hostalatge de remetre a la Direcció General de la Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen
	Tram. 250-02423/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el Pla territorial sectorial de política forestal 2005-2014
	Tram. 250-02424/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària necessària per a atendre la preservació i la millora de les finques agràries i forestals incloses en la Xarxa Natura 2000
	Tram. 250-02425/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la priorització de les actuacions del Pla de sanejament de les aigües residuals urbanes
	Tram. 250-02426/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de la carretera GI-660 entre la Bisbal de l’Empordà i Calonge
	Tram. 250-02427/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de la carretera GI-664 entre Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l’Heura i Cassà de la Selva
	Tram. 250-02428/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per al millorament del Parc Agrari del Baix Llobregat
	Tram. 250-02429/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el millorament i l’adequació de les instal·lacions de l’oficina de correus i telègrafs de Pineda de Mar (Maresme)
	Tram. 250-02430/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres del Maresme
	Tram. 250-02431/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment de vagons als trens de les línies entre Barcelona i el Maresme
	Tram. 250-02432/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la conversió del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona en jutjat mercantil pur
	Tram. 250-02433/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’un període de transició comú en els processos de trasllat de funcionaris judicials
	Tram. 250-02434/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el nomenament dels funcionaris de reforç del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona
	Tram. 250-02435/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la finalització de les obres de l’autovia A-22, entre Lleida i Osca, al tram de la variant d’Almacelles
	Tram. 250-02436/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la dotació del Solsonès amb un helicòpter durant els mesos d’estiu
	Tram. 250-02437/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’impacte ambiental causat en els ecosistemes de la Noguera de Cardós i la Noguera Pallaresa pel buidatge de la presa de Tavascan, al Pallars Sobirà
	Tram. 250-02438/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la supressió dels passos a nivell de la xarxa ferroviària a la demarcació de Tarragona
	Tram. 250-02439/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’ascensors amb capacitat suficient a l’estació de trens de Tarragona
	Tram. 250-02440/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reforma de l’andana de l’estació de trens de Tarragona
	Tram. 250-02441/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reobertura de l’escola de Gombrèn (Ripollès) per al curs 2010-2011
	Tram. 250-02442/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’obertura d’un centre d’educació infantil i primària i d’un institut d’educació secundària per al curs 2010-2011 a la zona sud de Girona
	Tram. 250-02443/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment del nombre de places a les escoles d’adults de Girona, Salt (Gironès), Blanes, Lloret de Mar (Selva) i Olot (Garrotxa) per al curs 2009-2010
	Tram. 250-02444/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la presentació al Parlament d’un projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 250-02445/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’establiment d’una línia d’ajuts als agricultors del sector de l’olivera de les Terres de l’Ebre i sobre l’establiment d’autoritzacions de caça de les espècies d’ocells que afecten aquest sector
	Tram. 250-02446/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la congelació de les tarifes dels peatges el 2010
	Tram. 250-02447/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’una línia d’ajuts als agricultors per a formar part de cooperatives
	Tram. 250-02448/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reducció de les restriccions de circulació de vehicles pesants en dies festius
	Tram. 250-02449/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el reforç de les mesures de prevenció del consum de cànnabis entre els joves i sobre la informació dels recursos per a superar l’addicció
	Tram. 250-02450/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aprofundiment en el coneixement, la detecció i el tractament de la síndrome d’Asperger, especialment en els centres educatius
	Tram. 250-02451/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la presentació d’un balanç sobre el deute del Govern de l’Estat amb relació a l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i sobre l’exigència formal del pagament
	Tram. 250-02452/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la coordinació de la cooperació catalana amb l’espanyola i l’europea amb relació al Pla director de cooperació al desenvolupament
	Tram. 250-02453/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la revisió de la cooperació catalana a Etiòpia
	Tram. 250-02454/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment dels recursos per al Consell Nacional de la Cultura i les Arts
	Tram. 250-02455/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’avaluació i la dignificació de la imatge de l’escola, dels educadors i dels valors educatius en els mitjans de comunicació
	Tram. 250-02456/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de la cobertura de les vacunacions per a infants als països en desenvolupament
	Tram. 250-02457/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment del calendari inicial previst per a la construcció de les obres del CEIP Pericot, a Girona
	Tram. 250-02458/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la disponibilitat de recursos per a la construcció d’un nou col·legi d’educació infantil i primària a Sucs (Segrià) en els pressupostos per al 2010
	Tram. 250-02459/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la presentació al Parlament d’un balanç anual sobre l’evolució dels alumnes, de les plantilles i dels recursos econòmic dels centres educatius del curs 2003-2004 ençà
	Tram. 250-02460/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la priorització de la construcció de les infraestructures educatives reivindicades pel Consell Escolar Municipal de Girona
	Tram. 250-02461/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la constitució d’una taula de negociació amb sindicats i entitats representatives dels docents per a negociar el desplegament de la Llei 12/2009, d’educació
	Tram. 250-02462/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la congelació de les tarifes del transport públic per al 2010
	Tram. 250-02463/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de Lleida - Fleming
	Tram. 250-02464/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de Tàrrega (Urgell)
	Tram. 250-02465/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de Balaguer (Noguera)
	Tram. 250-02466/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de Tremp (Pallars Jussà)
	Tram. 250-02467/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat del Segrià
	Tram. 250-02468/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de Solsona
	Tram. 250-02469/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió de la festa dels bous de les Terres de l’Ebre en el Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya i el reconeixement com a festa tradicional d’interès nacional
	Tram. 250-02470/08
	Presentació



	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament i l’aplicació de la Llei 12/2009, d’educació
	Tram. 302-00194/08
	Esmenes presentades


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


	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
	Esmenes presentades


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


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a lluitar contra les conductes il·lícites dels càrrecs públics
	Tram. 302-00198/08
	Presentació


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política en matèria de joc
	Tram. 302-00199/08
	Presentació


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a afrontar la crisi econòmica
	Tram. 302-00200/08
	Presentació


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos recents de corrupció que són objecte d’investigació judicial
	Tram. 302-00201/08
	Presentació


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les persones en situació de dependència
	Tram. 302-00202/08
	Presentació



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre la seguretat
	Tram. 300-00244/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la transposició de la directiva de serveis en l’àmbit del comerç
	Tram. 300-00245/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la política d’habitatge
	Tram. 300-00246/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de la directiva relativa a la liberalització de la prestació de serveis
	Tram. 300-00247/08
	Presentació





	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.04.	Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre la protecció a la infància en situació d’alt risc social a Catalunya
	Tram. 360-00012/08
	Debat de l’Informe en la Comissió





	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
	Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una diputada
	Tram. 234-00044/08
	Adopció



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 338/VIII, sobre el tancament de l’acadèmia Órbita Profesional, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 290-00294/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 444/VIII, sobre la delegació de competències en matèria de consum als consells comarcals
	Tram. 290-00390/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 458/VIII, sobre el compliment del conveni d’infraestructures i serveis sanitaris amb l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès) per al període 2002-2005 i la signatura d’un nou conveni de col·laboració
	Tram. 290-00403/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 459/VIII, sobre el transport sanitari no urgent de persones grans o amb discapacitats físiques
	Tram. 290-00404/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 460/VIII, sobre la solució de la connexió entre el Centre d’Acollida Turística de Teià, Alella i el Masnou (Maresme) i l’àrea de descans de l’autopista C-32
	Tram. 290-00405/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 472/VIII, sobre el suport al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès pel que fa a la promoció de la varietat xarel·lo
	Tram. 290-00416/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 473/VIII, 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 prevista per a l’any 2015, en el marc de la política agrària comuna, i proposar mesures que l’atenuïn
	Tram. 290-00417/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 490/VIII, sobre la possibilitat d’establir acords de col·laboració per a l’arranjament dels camins rurals del parc natural del Delta de l’Ebre amb els ajuntaments afectats
	Tram. 290-00434/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució





	4.45.	Composició dels òrgans de la cambra
	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
	Tram. 410-00002/08
	Ratificació del president




	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01546/08
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01547/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01548/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01549/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01550/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01551/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de SOS Racisme amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01552/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01553/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01554/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Peruanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01555/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Associacions Senegaleses amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01556/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Xineses a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01557/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de la Federació d’Associacions Americanes a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01558/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cases Regionals i Provincials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01559/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Acció Social per les Dones Immigrades amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01560/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’ACCEM-Girona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01561/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’African Muslim Association amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01562/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Alter Orbis amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01563/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Amazan - Promoció Sociocultural i Desenvolupament amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01564/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Amic-UGT amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01565/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Argentins Residents a Esparreguera - Area amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01566/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’associació Àrabs per la Pau amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01567/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalanoveneçolana amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01568/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre Bolivià Català amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01569/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultural Argentina amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01570/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultural Calli Mexica amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01571/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultural Esportiva d’Equatorians de Sant Feliu de Llobregat amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01572/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultural per Colòmbia i Iberoamèrica (Aculco) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01573/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultural Social Inca-Perú amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01574/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultural i Esportiva Perú amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01575/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Xilens a Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01576/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Ciutadans del Perai amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01577/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Equatorians a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01578/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Emigrants Retornats a Catalunya (AERC) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01579/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants Llatinoamericans del Tercer Cicle Grup BCN amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01580/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de la Comunitat Iberoamericana de Catalunya (ACIC) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01581/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de la Comunitat Marroquina de Cerdanyola amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01582/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Metges Peruans de Catalunya (Ampecat) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01583/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Panamà a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01584/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Paraguaians i Amics del Paraguai amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01585/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Romanesos d’Alcarràs amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01586/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Uruguaians de Telmo i Mate amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01587/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Uruguaians a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01588/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Uruguaians a Lleida i Província amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01589/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Diversa amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01590/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Encuentro amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01591/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Estrella del Desert amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01592/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Família Avui amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01593/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Fantasies Folklòriques Xilena amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01594/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Internacional de Cultura Llatinoamericana (Aicla) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01595/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Llatina de Valls amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01596/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Llatinoamericana de Dones Pachamama amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01597/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Llatinoamericana del Garraf amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01598/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Llatinoamericana Mans Obertes al Món (ALMAM) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01599/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Llatinoamericana Noqanchec amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01600/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Llatinoamericana per a la Integració/Cultura Cambrils (Alpicc) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01601/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Llatinoamericana per a la Integració i Cultura a Cambrils amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01602/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Músics per la Pau i la Integració (AMPI) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01603/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a l’Ajut Mutu i la Solidaritat de Senegal amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01604/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Perú Ritmes i Costums amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01605/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Sociocultural General Eloy Alfaro amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01606/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Solidaritat amb l’Amazònia Peruana amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01607/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Unió d’Emigrants Kawral amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01608/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Peruans a l’Estranger amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01609/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Atlàntida amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01610/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Atzavara-Arrels amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01611/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Averroes amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01612/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Benestar i Desenvolupament amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01613/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Boliviana per a la Integració, el Desenvolupament i la Cultura amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01614/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Residents Senegalesos amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01615/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajut als Refugiats amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01616/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultural Amics de l’Àfrica amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01617/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultural Cristiana i Social Conesti amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01618/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultural Islàmica Arrachat amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01619/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultural Islàmica IQRA amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01620/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultural Romanesa de Reus amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01621/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultural Sant Gaietà amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01622/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Africans d’Alguaire amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01623/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones del Solsonès amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01624/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Immigrants Subsaharianes de Granollers amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01625/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Senegaleses de Blanes amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01626/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Marroquins per la Pau amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01627/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Romanesos d’Alguaire amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01628/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Emigrants i Retornats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01629/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Immigrants Malaians Bikandi amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01630/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació DIOMIRA amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01631/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació ED amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01632/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Gambiana Amics de les Franqueses amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01633/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Guineana de Conacry amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01634/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01635/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Islàmica Cultural La Cala amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01636/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Jamtam amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01637/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Magribina de Rubí amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01638/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Ndimbeul amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01639/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Ñodema Kafo amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01640/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per al Desenvolupament Beni Snasen de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01641/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per la Promoció i la Inserció Professional amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01642/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per la Recerca i l’Acció Comunitària EINA amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01643/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per la Solidaritat i el Desenvolupament dels Emigrants a Manlleu-Osona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01644/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Reintegra amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01645/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Romanesa de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01646/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Salut i Família amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01647/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Senegalesa de Reus amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01648/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Servei Solidari amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01649/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Social Andròmines amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01650/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Taarof bi salam amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01651/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació TAPIS amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01652/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Bages per Tothom amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01653/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Braval - Iniciatives de Solidaritat i Promoció amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01654/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç del Perú a Espanya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01655/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas Diocesana amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01656/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Casa de Bolívia amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01657/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Casal de l’Amistat amb Cuba de Badalona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01658/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01659/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre d’Harmonització i Dinamització Intercultural de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01660/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre Unesco de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01661/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre Bolivià Català amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01662/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre Cultural de Treballadors Immigrants Magribins amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01663/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre Llatinoamericà de Reus amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01664/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre Pablo Neruda amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01665/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre Peruà de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01666/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01667/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01668/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Immigració i Interculturalitat amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01669/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comunitat de Professionals a l’Estranger Bolívia Espanya Catalunya (CPEB) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01670/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comunitat Igbo Nigeriana amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01671/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comunitat Islàmica de Martorell amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01672/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Iniciativa Ciutadana de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01673/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Convivim (Fundació Privada Viarany) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01674/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Associacions de Senegalesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01675/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01676/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Dar Salam Multicultural Garrotxa amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01677/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Espíritu de Santa Cruz de la Sierra amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01678/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de FASAMCAT amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01679/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de FEDELATINA amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01680/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01681/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Akwaba amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01682/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Ared amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01683/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la fundació Babel Punto de Encuentro amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01684/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01685/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Innovació per l’Acció Social amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01686/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Migrastudium amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01687/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Oscobe amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01688/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Social Sant Ignasi de Loiola amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01689/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Andina Pachamama amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01690/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Catalunya Amèrica amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01691/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Juan Pau amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01692/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Grup d’Educadors per a la Integració de les Persones en Perill d’Exclusió Social amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01693/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Grups Associats pel Treball Sociocultural amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01694/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Iniciativa Integración Social y Desarrollo Solidario amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01695/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut de Reinserció Social amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01696/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Interculturalitat i Convivència amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01697/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de JARC amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01698/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Latincat amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01699/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Nuevos Colectivos amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01700/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori DESC amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01702/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01703/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Runa Pacha amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01704/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Ballet Folclórico Boliviano Sayariy-urus amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01705/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Sentimiento Andino Internacional Humano Artístico amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01706/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Taller de Cultura, Folklore i Art Takillaqta amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01707/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01708/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01709/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01710/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de la Comunitat Senegalesa amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01711/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió Professional Iberoamericana de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01712/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Vents de l’Àfrica Negra amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01713/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació la Xarxa Comunitària de Sant Antoni amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01714/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01715/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01716/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01717/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01718/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01719/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01720/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec Sefes amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01721/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01722/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01723/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01724/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01725/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01726/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del coordinador autonòmic de la Creu Roja Espanyola a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01727/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01728/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01729/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01730/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de SOS Racisme Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01731/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01732/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Treballadors Paquistanesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01733/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01734/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01735/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Perua-nes a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01736/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01737/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Xineses a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01738/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Taghrast - Espai Amazic amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01739/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Romanesa de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01740/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Treballadors Marroquins a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01741/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre Filipí de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01742/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Dominicana de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01743/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Bolivianes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01744/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Equatorianes a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01745/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ricard Zapata-Barrero amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01746/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01747/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01748/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Sánchez Picanyol amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01749/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maria Helena Bedoya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01750/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Pakistaneses de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01751/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01752/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Adib Biladi amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01753/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Amical d’Immigrants Marroquins a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01754/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalanoveneçolana amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01755/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultural Garraf Plural amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01756/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Artistes Equatorians a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01757/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Ciutadans de Costa d’Ivori amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01758/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Equatorians del Maresme amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01759/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació General de Dones Empresàries Xineses i Espanyoles amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01760/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cultura Popular Xinesa Catalana amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01761/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de la Comunitat Dominicana a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01762/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Zhzjiang a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01763/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Hispanollatina del Vallès amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01764/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Panamà-Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01765/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Integració de la Nova Ciutadania amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01766/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació UMMI - Unió de Dones Marroquines Immigrants amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01767/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Barcelona All Filipino Sports Commission amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01768/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Casa de Mendoza a Espanya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01769/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Casa del Tibet amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01770/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Casal Argentí de Sabadell amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01771/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Club Atlètic Rosario Central de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01772/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Colòmbia Viu Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01773/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Advocacia Catalana amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01774/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01775/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Americanes a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01776/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01777/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Perua-nes a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01778/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Kalipi amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01779/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de La Llum del Nord amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01780/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals Dominicans a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01781/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals Estudiants a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01782/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comunitat de Professionals a l’Estranger Bolívia - Espanya - Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01783/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Arquitectes Llatinoamericans a Espanya i Europa amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01784/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Advocats Bolivians a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01785/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Asociación Cultural Rumbo amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01786/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Asociación Crear Mundos amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01787/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre Bolivià Català amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01788/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Internacional de Professionals a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01789/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Associació de Metges Peruans a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01790/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Uruguaians a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01791/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Paraguaians a Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01792/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació l’Associació Casa Guatemala amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01793/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·lectiu Guinea Equatorial amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01794/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Equatorians a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01795/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Cubans a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01796/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Saló Perú amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01797/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01798/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01799/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Badalona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01800/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01801/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Bayt Al-Thagafa amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01802/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01803/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec Sefes amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01804/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Casal Argentí a Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01805/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01806/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01807/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Creu Roja Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01808/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Treballadors i Immigrants Marroquins a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01809/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01810/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centro Filipino Tuluyan San Benito amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01811/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Romanesa de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01812/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01813/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01814/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01815/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01816/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01817/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01818/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01819/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de SOS Racisme amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01820/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01821/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Equatorians a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01822/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01823/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatges Socials a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01824/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Residents Xinesos a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01825/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01826/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01827/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01828/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01829/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01830/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Taghrast - Espai Amazic amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01831/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unescocat amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01832/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01833/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01834/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01835/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01836/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Xineses a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01837/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ricard Zapata-Barrero amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01838/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01839/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01840/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Sánchez Picanyol amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01841/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maria Helena Bedoya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01842/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01843/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01844/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01845/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01846/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Treball Econòmic i Social amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01847/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 352-01848/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Raúl Sánchez, president de Famílies Nombroses de Catalunya, amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01863/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Vallés, representant de l’Associació de Famílies Acollidores de Barcelona, amb relació del Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01864/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jorge Vidal-Quadras, representant de l’Associació de Famílies Acollidores de Barcelona, amb relació del Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01865/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01866/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Síndic de Greuges amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01867/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01868/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Treball Econòmic i Social amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01869/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01870/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01871/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Acollidores de Barcelona amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01872/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants dels Mossos d’Esquadra responsables en matèria de menors
	Tram. 352-01873/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Acollidores amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01874/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Vicki Bernadet amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01875/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01876/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01877/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01878/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01879/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01880/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01881/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la Infància Maltractada amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01882/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’UNICEF Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01883/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Save the Children amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01884/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01885/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Global Movement for Children amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01886/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01887/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Mestres Rosa Sensat amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01888/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Síndic de Greuges amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01889/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01890/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de l’Advocacia Catalana amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01891/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01892/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01893/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Casals dels Infants del Raval amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01894/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01895/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Cots Moner, advocat i pedagog, amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01896/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Funes, psicòleg i educador, amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01897/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Puigdollers i Noblom, exdirector general de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
	Tram. 352-01898/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts davant la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre les línies d’actuació previstes al capdavant del Consell
	Tram. 356-00520/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una delegació de Nicaragua davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre la situació de la cooperació catalana
	Tram. 356-00525/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament del Departament de la Vicepresidència davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre l’estratègia de país prioritària a Nicaragua
	Tram. 356-00526/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informin sobre la posició d’aquesta federació amb relació a la situació de crisi global en el marc de la cooperació internacional
	Tram. 356-00528/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Eliseu Climent i Corbera, president d’Acció Cultural del País Valencià, davant la Comissió de Política Cultural amb relació al tancament dels repetidors de TV3 al País Valencià
	Tram. 356-00529/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Pedro Pablo Álvarez Ramos, líder del sindicat independent cubà Consell Unitari de Treballadors, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat amb relació al respecte dels drets humans a Cuba
	Tram. 356-00530/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants d’Icària Iniciatives Socials davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè expliquin les activitats d’aquesta entitat
	Tram. 356-00532/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè exposin llurs propostes per a aprofundir en la transparència financera del sector extractiu i per a garantir una major coherència, responsabilitat i vigilància en les polítiques de solidaritat i cooperació al desenvolupament
	Tram. 356-00534/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Emili Mas i Margarit, gerent de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Medi Ambient i Habitatge perquè informi sobre les converses entre l’alcalde i el regidor d’Urbanisme de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) amb relació a la justificació del fons de cohesió de la Unió Europea i la possible emissió de factures falses
	Tram. 356-00535/08
	Sol·licitud
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