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aigües continentals
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nya, sobre el millorament de la comercialització dels 
productes dels centres especials de treball
Tram. 250-02231/08
Adopció p. 14

Resolució 581/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’increment del període exempt de 
comptabilització als efectes de la prestació per de-
socupació
Tram. 250-02374/08
Adopció p. 15

Resolució 588/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la construcció d’un centre d’educació 
infantil i primària a Sils (Selva)
Tram. 250-02088/08 i 250-02135/08
Adopció p. 15

Resolució 589/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual es convalida el Decret llei 1/2010, 
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del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 203-00004/08
Adopció p. 16

Resolució 590/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual es convalida el Decret llei 1/2009, 
del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 
comercials
Tram. 203-00003/08
Adopció p. 16

1.15. mocions

Moció 67/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’assumpció de competències en matèria ae-
roportuària
Tram. 302-00209/08
Aprovació p. 16

Moció 68/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la promoció del voluntariat
Tram. 302-00210/08
Aprovació p. 17

1.20. interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els plans de 
dinamització comarcal
Tram. 300-00253/08
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre la política i 
les actuacions en matèria d’urbanisme relatives al 
món local
Tram. 300-00254/08
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre el suport a les 
famílies amb infants
Tram. 300-00255/08
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica actual
Tram. 300-00256/08
Substanciació p. 17

1.30. altres tramitacions

1.30.06. procediments relatius a les corporacions 
locals i a altres informes o memòries de 
la sindicatura de comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 26/2009, referent a la Fundació Privada Parc 
Científic de Barcelona, corresponent al 2007
Tram. 258-00030/08
Coneixement de l’Informe p. 18
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2. TramiTacions closes per rebuig, re-
Tirada, canvi o decaïmenT

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

2.10.10. control dels decrets llei

Convalidació del Decret llei 1/2009, del 22 
de desembre, d’ordenació dels equipaments co-
mercials
Tram. 203-00003/08
Rebuig de la tramitació com a projecte de llei p. 18

Convalidació del Decret llei 1/2010, del 12 
de gener, de modificació de la Llei 10/1997, de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 203-00004/08
Rebuig de la tramitació com a projecte de llei p. 18

2.10.25. propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construc-
ció del CEIP Agnès, de Sitges (Garraf), i sobre la 
instal·lació d’una protecció acústica que hi redueixi 
l’impacte de l’autopista C-32
Tram. 250-02105/08
Rebuig p. 19

2.10.63. propostes de resolució per a encomanar 
un informe a la sindicatura de comptes 
o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sin-
dicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de 
fiscalització relatiu a l’empresa Hotel Miramar, SA, 
corresponent als exercicis 2006, 2007, 2008 i 2009
Tram. 253-00003/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sin-
dicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de 
fiscalització relatiu a l’Ajuntament de Moià (Bages) i 
a l’empresa municipal MoiàFutur, corresponents als 
exercicis 2006, 2007 i 2008
Tram. 253-00004/08
Rebuig p. 19

2.15. mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el debat generat entre els professionals 
de la indústria cinematogràfica amb relació a l’avant-
projecte de llei del cinema
Tram. 302-00207/08
Rebuig p. 19

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el calendari escolar
Tram. 302-00208/08
Rebuig p. 19

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els treballadors autònoms
Tram. 302-00211/08
Rebuig p. 19

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
Nomenament d’una relatora p. 20

Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’infor-
mació concernent la salut i l’autonomia del pacient i 
la documentació clínica
Tram. 200-00073/08
Debat de totalitat p. 20
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini per a proposar compareixences p. 20

Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya
Tram. 200-00076/08
Debat de totalitat p. 21
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió p. 21
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini per a proposar compareixences p. 21

Projecte de llei de règim jurídic i de procedi-
ment de les administracions públiques de Catalunya
Tram. 200-00077/08
Debat de totalitat p. 21
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió p. 21
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini per a proposar compareixences p. 21

Projecte de llei del codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 200-00078/08
Debat de totalitat p. 22
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel 
Grup Mixt i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya p. 22
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini per a proposar compareixences p. 22

Projecte de llei del Pla estadístic de Cata-
lunya 2010-2013
Tram. 200-00079/08
Tramitació pel procediment d’urgència p. 22

3.01.02. proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’apartat 
4 de l’article 17 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de 
regulació dels serveis de prevenció i extinció d’in-
cendis i de salvaments de Catalunya
Tram. 202-00070/08
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 22
Debat de totalitat p. 22
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini per a proposar compareixences p. 23

Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies
Tram. 202-00077/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 23

Proposició de llei d’addició de l’apartat 5 
de l’article 26 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries
Tram. 202-00078/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 23
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Proposició de llei de regulació de les festes 
tradicionals amb bous
Tram. 202-00079/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 23

Proposició de llei de segona modificació de 
la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual es regula el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Tram. 202-00081/08
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 24

Proposició de llei del sector d’assistència 
en carretera de vehicles avariats i accidentats
Tram. 202-00083/08
Presentació p. 24

3.10.25. propostes de resolució

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
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
protocol d’actuació per a la prevenció, la detecció i 
el seguiment de casos de maltractament de perso-
nes grans
Tram. 250-02480/08
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre d’atenció i seguiment de les drogodependèn-
cies al Berguedà
Tram. 250-02482/08
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres per a solucionar el problema de la pudor que 
genera la depuradora d’aigües residuals de Cambrils 
(Baix Camp)
Tram. 250-02504/08
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les bases reguladores dels ajuts destinats al fo-
ment d’infraestructures de biodigestió de purins
Tram. 250-02581/08
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la construcció del centre d’acollida d’animals del 
Gironès
Tram. 250-02582/08
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’ajuts a la producció i la comercialització de pro-
ductes agrícoles i ramaders artesans
Tram. 250-02583/08
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció 
del CEIP Bora Gran, de Serinyà (Pla de l’Estany)
Tram. 250-02584/08
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
pla de dinamització del sector cultural que comporti 
descomptes en l’adquisició de productes culturals
Tram. 250-02585/08
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del subministrament d’aigua potable a l’Argentera 
(Baix Camp)
Tram. 250-02586/08
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un dipòsit d’aigua a Capafonts (Baix Camp)
Tram. 250-02587/08
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de dia per a la gent gran a Riudecols 
(Baix Camp)
Tram. 250-02588/08
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la supressió de 
subvencions i la reducció de les freqüència de pas 
en algunes línies d’autobusos que enllacen Reus 
amb altres municipis del Baix Camp
Tram. 250-02589/08
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció 
urgent d’una estació depuradora d’aigües residuals 
a Maspujols (Baix Camp)
Tram. 250-02590/08
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un consultori mèdic a la zona de Llevant de Cam-
brils (Baix Camp)
Tram. 250-02591/08
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de dia per a la gent gran a l’Aleixar (Baix 
Camp)
Tram. 250-02592/08
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la revisió i la 
renovació urgents de la xarxa de clavegueram d’Al-
moster (Baix Camp)
Tram. 250-02593/08
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la reparació de 
la xarxa de camins de l’Argentera (Baix Camp)
Tram. 250-02594/08
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou centre de dia a la zona de Llevant de Cam-
brils (Baix Camp)
Tram. 250-02595/08
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del nombre de trajectes diaris en la línia d’autobús 
entre l’Aleixar, Maspujols, Vilaplana i Reus
Tram. 250-02596/08
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el suport als 
tres projectes del Consell Comarcal de la Segarra 
per a la resolució dels problemes de proveïment 
d’aigua potable
Tram. 250-02597/08
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre les obres de 
remodelació i ampliació del CEIP Gironella durant 
el 2010
Tram. 250-02598/08
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre l’ampliació i el 
millorament dels centres d’educació infantil i primària 
i la construcció d’un institut d’educació secundària a 
Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 250-02599/08
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre el servei de 
pediatria al baix Maresme
Tram. 250-02600/08
Presentació p. 40
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Proposta de resolució sobre la revisió de la 
senyalització vertical de la ronda de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-02601/08
Presentació p. 41

3.10.60. procediments relatius a la memòria anu-
al i a altres informes de la sindicatura de 
comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 12/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, 
SA, corresponent al 2005; a l’Informe de fiscalització 
13/2009, referent a la xarxa hospitalària d’utilització 
pública, corresponent al 2006; a l’Informe de fisca-
lització 16/2009, referent al programa pressupostari 
«Serveis complementaris a l’educació» (424), del 
Departament d’Educació, corresponent al 2007; a 
l’Informe de fiscalització 18/2009, referent al Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informa-
ció, corresponent al 2006
Tram. 256-00057/08, 256-00058/08, 256-00059/08 i 
256-00061/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 41

Procediment relatiu a l’Informe sobre el 
Compte general de la Generalitat de Catalunya cor-
responent al 2007
Tram. 257-00004/08
Ponència de caràcter informatiu p. 45

3.15. mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el debat generat entre els professionals 
de la indústria cinematogràfica amb relació a l’avant-
projecte de llei del cinema
Tram. 302-00207/08
Esmenes presentades p. 46

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’assumpció de competències en matèria 
de transport
Tram. 302-00209/08
Esmenes presentades p. 47

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la promoció del voluntariat
Tram. 302-00210/08
Esmenes presentades p. 48

4. informació

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

Declaració del Parlament de Catalunya de 
suport a Haití pels danys ocasionats pel terratrè-
mol
Tram. 401-00046/08
Lectura en el Ple p. 49

4.45. composició dels òrgans de la cambra

4.45.05. comissions legislatives

Composició de la Comissió de Treball, In-
dústria, Comerç i Turisme
Tram. 410-00004/08
Substitució de diputats p. 49

4.45.10. comissions específiques creades pel 
reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/08
Renúncia a la vicepresidència p. 50
Substitució de diputats p. 50

4.50. compliment de resolucions i de moci-
ons

4.50.01. compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 
318/VIII, sobre el desdoblament de l’eix viari com-
près entre Alfarràs i Tàrrega
Tram. 290-00274/08
Sol·licitud de criteri de la Comissió p. 50

Control del compliment de la Resolució 
467/VIII, sobre l’elaboració d’un llibre d’estil sobre 
el tractament de la salut mental en els mitjans de 
comunicació
Tram. 290-00412/08
Sol·licitud de pròrroga p. 51
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 51

Control del compliment de la Resolució 
478/VIII, sobre el manteniment del portal Gencat 
i de la llengua catalana com a idioma per defecte 
en l’accés als seus continguts, i sobre la millora de 
l’accés a aquests continguts per mitjà d’aplicacions 
i ginys
Tram. 290-00422/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 51

Control del compliment de la Resolució 
483/VIII, sobre la reclamació del retorn dels docu-
ments esportius de la Generalitat republicana que 
es troben a la biblioteca de l’Institut Nacional d’Edu-
cació Física de Madrid
Tram. 290-00427/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 52

Control del compliment de la Resolució 
493/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 26/2008, referent al compliment del retiment 
dels comptes de les entitats de l’àmbit sanitari públic, 
corresponent al 2007
Tram. 290-00437/08
Sol·licitud de pròrroga p. 53
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 53

Control del compliment de la Resolució 
499/VIII del Parlament de Catalunya, sobre els con-
tactes amb l’Administració General de l’Estat per a 
fer possible l’execució de les inversions previstes 
en l’annex XVII de la Llei 2/2008, de pressupostos 
generals de l’Estat per al 2009
Tram. 290-00443/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

4.50.02. compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 63/
VIII, sobre el desplegament i l’aplicació de la Llei 
12/2009, d’educació
Tram. 390-00063/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 54

4.53. sessions informatives i compareixen-
ces

4.53.03. sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el 
conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Partici-
pació sobre la investigació de les causes de l’incendi 
al massís del Port
Tram. 354-00301/08
Retirada de la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller 
de Medi Ambient i Habitatge sobre la investigació de 
les causes de l’incendi al massís del Port
Tram. 354-00302/08
Sol·licitud i tramitació p. 54
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller 
de Medi Ambient i Habitatge sobre les causes de 
l’incendi al massís del Port
Tram. 354-00304/08
Sol·licitud i tramitació p. 54

4.53.05. sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de José Miguel 
Arroyo, torero i ramader, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02028/08
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Pedro Ba-
lañá Mombrú, empresari, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02029/08
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Marilén 
Barceló Verea, doctora en psicologia i vicepresiden-
ta de la Federació d’Entitats Taurines de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02030/08
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Norbert Bil-
beny, filòsof, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-02031/08
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Salvador 
Boix i Angelats, músic i apoderat de José Tomás, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02032/08
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Christian 
Bourquin, president del Consell General dels Piri-
neus Orientals, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legis-
latiu 2/2008
Tram. 352-02033/08
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Jordi Ca-
samitjana, etòleg, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02034/08
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de represen-
tants del Colectivo Andaluz contra el Maltrato Animal 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02035/08
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Luis Fran-
cisco Esplá, torero, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02036/08
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Miquel Fer-
ré i Avellanás, president de l’Agrupació de Penyes i 
Comissions de Bous de les Terres de l’Ebre, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02037/08
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’Espido Frei-
re, escriptora, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-02038/08
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Pedro Fu-
madó, ramader, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legis-
latiu 2/2008
Tram. 352-02039/08
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Rosa Gil 
Garcia, presidenta de la Plataforma per a la Pro-
moció i la Difusió de la Festa, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02040/08
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Víctor Gó-
mez Pin, filòsof de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02041/08
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Pablo de 
Lora, professor de la Universitat Autònoma de Ma-
drid, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02042/08
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Javier de 
Lucas, catedràtic de la Universitat de València, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02043/08
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Natàlia Mo-
lero Lloret, escriptora, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02044/08
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’Antonio Mo-
reno, extorero, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-02045/08
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Plataforma Prou amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02046/08
Sol·licitud p. 59
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Proposta de compareixença de Jordi Por-
tabella, biòleg, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-02047/08
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Núria Que-
rol, doctora especialista en violència contra els ani-
mals, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02048/08
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Maria da 
Luz Rosinha, alcaldessa de Vila Franca de Xira i 
presidenta de la Unió de Viles Taurines de Portugal, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02049/08
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Jesús Mos-
terín, filòsof, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-02050/08
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’Hervé Schia-
vetti, alcalde d’Arles i president de la Unió de Viles 
Taurines de França, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02051/08
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Carl Schly-
ter, eurodiputat especialista en drets dels animals, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02052/08
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Serafín 
Serrano Marín, torero, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02053/08
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Josep M. 
Terricabras, filòsof, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02054/08
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Jorge Wa-
gensberg, científic, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02055/08
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Francis 
Wolf, filòsof de la Universitat de la Sorbona, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02056/08
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’Enrique Zal-
dívar, veterinari especialista en bòvids, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02057/08
Sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Luis 
Valero i Santiago, president de la Societat Catala-
na d’Al·lèrgia i Immunologia, davant la Comissió de 
Salut perquè informi de la situació del servei d’al·-
lergologia i immunologia a Catalunya
Tram. 356-00551/08
Sol·licitud p. 62

4.53.10. sessions informatives i compareixences 
de membres del govern

Sessió informativa de la Comissió de Be-
nestar i Immigració amb la consellera d’Acció Social 
i Ciutadania sobre la situació de la infància
Tram. 355-00132/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 62

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

Compareixença de Raquel Perich, en re-
presentació de l’Associació de Pares de Nens Sords 
de Catalunya (Apansce), amb relació al Projecte de 
llei de la llengua de signes catalana
Tram. 353-00709/08
Substanciació p. 63

Compareixença de Laura Vega, en repre-
sentació de l’Associació de Pares de Nens Sords de 
Catalunya (Apansce), amb relació al Projecte de llei 
de la llengua de signes catalana
Tram. 353-00710/08
Substanciació p. 63

Compareixença d’Antonio Martínez, en 
representació de l’Associació de Difusió de la Co-
munitat Sorda, amb relació al Projecte de llei de la 
llengua de signes catalana
Tram. 353-00716/08
Substanciació p. 63

Compareixença de Núria Silvestre, respon-
sable del Centre d’Estudis i de Recerca Psicoeduca-
tiva sobre Sordesa i d’altres Dificultats Comunicati-
ves - GISTAL i experta en sordesa i educació, amb 
relació al Projecte de llei de la llengua de signes 
catalana
Tram. 353-00719/08
Substanciació p. 63

Compareixença de Verònica Barrera, mem-
bre de la Comissió de Joves del Centre Recreatiu 
i Cultural de Sords de Barcelona (Cerecusor), amb 
relació al Projecte de llei de la llengua de signes 
catalana
Tram. 353-00721/08
Substanciació p. 63

Compareixença de Josefa Cedillo, escrip-
tora i persona sorda, amb relació al Projecte de llei 
de la llengua de signes catalana
Tram. 353-00722/08
Substanciació p. 63

Sessió informativa de la Comissió de Coo-
peració i Solidaritat amb Rafael Grasa i Hernández, 
president de l’Institut Català Internacional per la Pau, 
per a presentar l’informe anual d’activitats correspo-
nent al 2009
Tram. 359-00020/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 64



NOTES

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

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

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

4.90.05. pressupost del parlament

Designació dels diputats interventors per al 
període pressupostari del 2010
Tram. 231-00005/08
Adopció p. 64

4.90.10. càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per 
a proveir quatre places de l’escala general d’admi-
nistrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris
Tram. 500-00024/08
Nomenament de l’òrgan qualificador p. 64

Adaptació del nomenament d’un funcio nari 
de carrera
Acord p. 65

Nomenament d’una funcionària interina
Nomenament p. 65
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1.01.01.

llei de segona modificació de la llei 
14/1985, del 28 de juny, per la qual es 
regula el consell nacional de la Joven-
tut de catalunya
Tram. 202-00081/08

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 68, 27.01.2010, DSPC-P 106

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 de 
gener de 2010, a proposta del Govern, escoltada la Junta 
de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Reglament, 
ha acordat de tramitar directament i en lectura única 
la Proposició de llei de segona modificació de la Llei 
14/1985, del 28 de juny, per la qual es regula el Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya (tram. 202-
00081/08).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 
de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Reglament 
del Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de segona modificació de la Llei 14/1985, 
del 28 de juny, per la qual es regula el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya

Preàmbul

L’article 4.2 de l’Estatut d’autonomia estableix que els 
poders públics de Catalunya han de facilitar la partici-
pació de totes les persones en la vida política, econò-
mica, cultural i social. A més, l’article 40.4 de l’Estatut 
d’autonomia indica que els poders públics han de pro-
moure polítiques públiques que afavoreixin l’emancipa-
ció dels joves per tal que puguin participar en igualtat 
de drets i deures en la vida social i cultural. Per la seva 
banda, l’article 142 de l’Estatut d’autonomia indica que 
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de joventut, que inclou la promoció de l’asso-
ciacionisme juvenil i de les iniciatives de participació 
de la gent jove.

Una de les primeres mesures que en aquest àmbit va 
prendre la Generalitat provisional fou la creació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que des-
prés fou regulat per mitjà de la Llei 14/1985, del 28 de 
juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya. En aquest context el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya ha promogut ac-
tivitats dirigides a assegurar la participació dels joves 
en les decisions i les mesures que els afecten i a fomen-
tar en els joves l’associacionisme juvenil, a fi que em-
prenguin en grup la resolució de les qüestions que els  
afecten.

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

llei d’ordenació sostenible de la pesca 
en aigües continentals
Tram. 200-00048/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
605)

Al BOPC 605, a la pàg. 20. A la disposició transitòria 
tercera. 
On diu:
«1. El compliment de l’article 12 per part de les instal-
lacions hidràuliques [...]»
Ha de dir:
«1. El compliment de l’article 14 per part de les instal-
lacions hidràuliques [...]»

llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats
Tram. 200-00058/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
590)

Al BOPC 590, a la pàg. 23. 

A l’article 38.4.

On diu:

«[...] També és vinculant si la persona o l’empresa sol-
licitants requereix la redacció d’un projecte o altres 
documents reformats.»

Ha de dir:

«[...] L’informe també és vinculant si requereix la per-
sona o l’empresa sol·licitants a redactar un projecte o 
altres documents reformats.»

A l’article 39.7.

On diu:

«[...] establerts per l’article 32.1.»

Ha de dir:

«[...] establerts per l’article 33.1.»
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1.01.10.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2010

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual

1.01.10. NORMES DE RèGIM INTERIOR

modificació de llocs de treball del par-
lament de catalunya
Tram. 221-00017/08

Aprovació
Mesa Ampliada, sessió del 22.12.2009

Mesa Ampliada

La Mesa Ampliada, d’acord amb l’article 29.4 i 3.i i 
198.1 del Reglament i 37.2 dels Estatuts del règim i el 
govern interior, en la sessió tinguda el 22 de desembre 
de 2009, ha aprovat la modificació de llocs de treball 
del Parlament de Catalunya següent:

Nova estructura de la Direcció d’Estudis Par-
lamentaris

1. Adequació de les funcions del director o directora 
d’Estudis Parlamentaris

Funcions: dirigir les actuacions que les unitats orgà-
niques de la Direcció d’Estudis Parlamentaris presten 
als òrgans, als membres i als serveis de la cambra i als 
grups parlamentaris com a suport de l’activitat parla-
mentària; dirigir, organitzar i distribuir els treballs que 
s’acompleixen en aquesta direcció; dirigir els recursos 
tècnics i el personal adscrit a la Direcció; dirigir l’elabo-
ració dels estudis i les recerques relacionats amb l’acti-
vitat i el treball parlamentaris que li encomanin la Mesa 
del Parlament, el president o presidenta d’aquest o el se-
cretari o secretària general i promocionar publicacions 
sobre matèries relacionades amb l’activitat parlamen-
tària; dirigir les publicacions i els dossiers que elabori 
la Direcció; establir les directius per a la conservació, 
ordenació, classificació i utilització dels fons documen-
tals produïts o rebuts pel Parlament de Catalunya i per  
a la utilització d’aquests en els treballs parlamentaris, 
en la gestió administrativa i en la investigació.

La Llei 24/1998, del 30 de desembre, va significar la 
primera modificació de la Llei 14/1985. Onze anys des-
prés d’aquella primera modificació, un procés de debat 
al si del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
ha conclòs en la proposta unànime de modificar alguns 
punts de la Llei 14/1985, a fi de permetre més implica-
ció i una major participació territorial en el Consell, i 
també especificar-ne les competències amb més clare-
dat. En primer lloc, la reforma pretén que determinats 
consells locals i territorials de joventut passin d’ésser 
entitats membres adherides a ésser membres de ple dret 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. En 
segon lloc, la modificació especifica d’una manera més 
precisa la clàusula residual de funcions del Consell Na-
cional de la Joventut de Catalunya i estableix que aquest 
representi el moviment associatiu juvenil català en les 
institucions internacionals de joventut.

Article 1. Modificació de l’article 2 de la Llei 
14/1985

1. Es modifica la lletra i de l’article 2 de la Llei 14/1985, 
del 28 de juny, per la qual es regula el Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya, que resta redactada de la 
manera següent:

«i) Representar el moviment associatiu juvenil català en 
les institucions internacionals de joventut.»

2. S’afegeix una nova lletra, la j, a l’article 2 de la Llei 
14/1985, amb el text següent:

«j) Qualsevol altra que sigui acordada amb l’Adminis-
tració en el marc de les funcions establertes per aquest 
article.»

Article 2. Modificació de l’article 4 de la Llei 
14/1985

1. S’afegeixen dues noves lletres, la d i la e, a l’apartat 2 de  
l’article 4 de la Llei 14/1985, amb el text següent:

«d) Els consells locals de joventut que representin un 
mínim de 5.000 habitants o siguin capitals de comarca, 
que estiguin integrats per un mínim de dos tipus d’en-
titats i que es fixin com a objectius la interlocució, la 
coordinació i el foment de la participació al municipi 
corresponent.

»e) Els consells territorials de joventut d’un àmbit d’ac-
tuació en el qual no hi hagin consells locals de joventut 
afiliats al CNJC.»

2. Es modifica la lletra b de l’apartat 3 de l’article 4 de  
la Llei 14/1985, que resta redactada de la manera se-
güent:

«b) Les entitats que no compleixin els requisits mínims 
exigits per a ésser membres de ple dret o que decideixin 
llur participació en qualitat d’entitats membres adhe-
rides.»

3. Se suprimeix la lletra c de l’apartat 3 de l’article 4 de 
la Llei 14/1985.
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1.01.10.

Provisió: concurs específic

Titulació: llicenciatura en documentació o una titulació 
equivalent, o qualsevol altra llicenciatura si s’està en 
possessió del títol de diplomat o diplomada en bibliote-
conomia i documentació o un d’equivalent.

Cos o escala: pendent de creació

Funcions: organitzar i coordinar tècnicament, amb la 
coordinació executiva del coordinador o coordinadora 
de la Direcció, les funcions encomandes a l’Oficina: do-
nar informació sobre els serveis que presta la Direcció, 
atendre els investigadors, ésser el centre receptor de les 
peticions o consultes adreçades a la Direcció; resoldre 
les consultes de resolució directa que no requereixen 
una elaboració bibliogràfica o documental ni, per tant, 
la intervenció de les altres àrees; canalitzar les altres 
consultes i peticions que requereixin treballs de prepa-
ració i informe documental o bibliogràfic o relatives a la 
documentació produïda o rebuda pel Parlament; donar 
informació als usuaris sobre l’estat de la tramitació de 
les consultes.

Nombre de places: 1

5. Alta per creació d’un lloc de treball

Nom del lloc: cap de l’Àrea de Recerca, Producció Do-
cumental i Biblioteca

Grup: A1

Nivell: 15

Tipus: comandament

Provisió: concurs específic

Titulació: llicenciatura en documentació o una titulació 
equivalent, o qualsevol altra llicenciatura si s’està en 
possessió del títol de diplomat o diplomada en bibliote-
conomia i documentació o un d’equivalent.

Cos o escala: pendent de creació

Funcions: analitzar i sistematitzar la documentació d’in-
terès parlamentari i elaborar els dossiers documentals 
de suport a l’activitat parlamentària; seleccionar, adqui-
rir, analitzar, gestionar i difondre els fons bibliogràfics 
i documentals d’interès parlamentari, especialment en 
els àmbits de les ciències jurídiques, el dret públic i les 
ciències socials.

Nombre de places: 1

6. Alta per creació de llocs de treball

Nom del lloc: tècnic o tècnica de biblioteconomia-
documentació

Grup: A1

Nivell: 13

Tipus: base

Titulació: llicenciatura en documentació o una titulació 
equivalent, o qualsevol altra llicenciatura si s’està en 

2. Alta per creació d’un lloc de treball

Nom del lloc: coordinador executiu o coordinadora exe-
cutiva de la Direcció d’Estudis Parlamentaris

Grup: A1

Nivell: 16

Tipus: comandament

Provisió: lliure designació

Cos o escala: tècnics superiors de l’Administració par-
lamentària

Mobilitat entre administracions: cos superior de l’Ad-
ministració de la Generalitat amb experiència en cen-
tres d’estudis, en llocs de perfil gerencial amb nivell de 
complement de destinació igual o superior a 26.

Funcions: dur a terme la coordinació executiva de la 
Direcció; donar suport al director o directora en el com-
pliment de les seves atribucions; coordinar els serveis 
de la Direcció i encarregar-se de la gestió del personal 
en l’àmbit de la Direcció, d’executar-ne el pressupost 
i de supervisar l’aplicació dels criteris i el protocol de 
funcionament intern.

Nombre de places: 1

3. Alta per creació d’un lloc de treball

Nom del lloc: cap de l’Àrea de Projectes i Desenvolu-
pament

Grup: A1

Nivell: 15

Tipus: comandament

Provisió: concurs específic

Titulació: llicenciatura en documentació o una titulació 
equivalent, o qualsevol altra llicenciatura si s’està en 
possessió del títol de diplomat o diplomada en bibliote-
conomia i documentació o un d’equivalent.

Cos o escala: pendent de creació

Funcions: elaborar i preparar, per encàrrec del director 
o directora, les propostes de protocols i guies de funcio-
nament; elaborar propostes tecnològiques i d’innovació 
i propostes sobre la realització de jornades, seminaris 
i altres activitats d’estudi i de debat; i també preparar i 
elaborar, si escau, estudis i projectes específics relaci-
onats amb les funcions que corresponen a la Direcció 
d’Estudis Parlamentaris.

Nombre de places: 1

4. Alta per creació d’un lloc de treball

Nom del lloc: cap de l’Oficina de Consultes i Atenció 
als Usuaris

Grup: A1

Nivell: 15

Tipus: comandament
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coordinar, impulsar i supervisar els serveis duts a terme 
pel secretari o secretària de la Direcció i pels uixers que 
hi són adscrits, per tal de garantir el suport material i 
assistencial que presten.

Nombre de places: 1

9. Alta per creació d’un lloc de treball

Nom del lloc: auxiliar de biblioteconomia-documen-
tació

Grup: C1

Nivell: 8

Tipus: base

Titulació: batxillerat superior, BUP, batxillerat LOGSE, 
formació professional de segon grau o una titulació equi-
valent

Cos o escala: pendent de creació

Funcions: tramitar les adquisicions de les monografies; 
controlar les comandes i la documentació d’entrada; col-
laborar en tasques de precatalogació; gestionar, contro-
lar i organitzar el fons de publicacions periòdiques, re-
vistes, publicacions oficials, premsa, anuaris i memòries 
institucionals; tramitar els préstecs de documents i fer-
ne el seguiment i les reclamacions; gestionar, controlar i 
esporgar, si escau, monografies i publicacions seriades; 
col·laborar en el manteniment de les bases de dades i 
els productes documentals i de difusió; elaborar but-
lletins de sumaris i materials de difusió; col·laborar en 
les tasques de recerca tècnica i documental; col·laborar 
en tasques auxiliars en la gestió i el desenvolupament 
de les tasques pròpies de l’Àrea, i les altres tasques que 
se li encomanin.

Nombre de places: 1

10. Modificació de denominació, funcions i classificació 
del lloc de treball d’ajudant o ajudanta de documen-
tació

Nom del lloc: ajudant tècnic o ajudanta tècnica de l’Ofi-
cina de Consultes i Atenció als Usuaris

Grup: A2/C1

Nivell: 10

Tipus: base

Titulació: diplomatura, batxillerat superior, BUP, bat-
xillerat LOGSE, FP de segon grau o una titulació equi-
valent

Cos o escala: pendent de creació

Funcions: col·laborar en l’atenció de consultes dels 
usuaris i traslladar les consultes a l’àrea corresponent, 
d’acord amb les directrius del cap o la cap de l’Oficina; 
col·laborar en les recerques documentals i bibliogrà-
fiques sobre matèries pròpies de l’Oficina, i les altres 
tasques que se li encomanin.

Nombre de places: 1

possessió del títol de diplomat o diplomada en bibliote-
conomia i documentació o un d’equivalent.

Cos o escala: pendent de creació

Funcions: efectuar recerques documentals i bibliogràfi-
ques especialitzades; preparar dossiers i altres productes 
documentals i bibliogràfics; dur a terme la catalogació, 
classificació, indexació i difusió del fons d’acord amb la 
normativa; fer buidatges; fer el seguiment de productes 
documentals i bibliogràfics aliens, de bases de dades o 
de les eines de recerca sobre matèries d’interès; seleccio-
nar i proposar adquisicions i subscripcions; gestionar el 
servei de préstec en les seves diverses modalitats; aten-
dre les consultes i traslladar-les, si cal, a la persona de 
l’àrea o l’oficina adequada; tenir cura del manteniment 
del catàleg, del manteniment i desenvolupament dels 
diferents mòduls i de la difusió i explotació d’aquests; 
col·laborar en la revisió i l’adequació dels tesaurus del 
Parlament; acomplir les altres tasques anàlogues que 
se li encomanin.

Nombre de places: 6

7. Alta per creació de llocs de treball

Nom del lloc: ajudant o ajudanta de biblioteconomia-
documentació

Grup: A2

Nivell: 11

Tipus: base

Titulació: diplomatura en biblioteconomia i documen-
tació o una titulació equivalent.

Cos o escala: pendent de creació

Funcions: col·laborar en les recerques documentals o 
bibliogràfiques sobre les matèries que són competència 
de l’àrea o de l’oficina respectiva i en l’elaboració de 
dossiers i productes documentals o bibliogràfics; col-
laborar en el tractament, l’adquisició i el manteniment 
dels fons; col·laborar en el manteniment de les bases 
de dades i en el seguiment de les fonts d’informació 
bibliogràfica i documental; col·laborar en l’atenció als 
usuaris, i les altres tasques que se li encomanin.

Nombre de places: 2

8. Alta per creació d’un lloc de treball

Nom del lloc: responsable de la secretaria de la Direcció 
d’Estudis Parlamentaris Grup: C1

Nivell: 9

Tipus: base

Cos o escala: Administradors Parlamentaris

Funcions: prestar assistència i suport administratiu al 
director o directora d’Estudis Parlamentaris i al coordi-
nador executiu o coordinadora executiva; encarregar-se 
de la gestió econòmica i de la facturació, i també de la 
gestió i la tramitació administrativa dels recursos hu-
mans de la Direcció; proposar l’adquisició del material; 
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15. Baixes per supressió de diversos llocs de treball

Un cop feta l’adscripció dels funcionaris als llocs de 
treball de la nova estructura o els processos selectius 
corresponents, resten despressupostats i amortitzats, 
respectivament, els llocs de treball següents:

Nom del lloc: cap de l’Àrea de Documentació

Grup: A1

Nivell: 15

Tipus: comandament

Nombre de places: 1

Nom del lloc: documentalista

Grup: A1

Nivell: 13

Tipus: base

Nombre de places: 3

Nom del lloc: cap de l’Àrea de Biblioteca

Grup: A1/A2

Nivell: 12

Tipus: comandament

Nombre de places: 1

Nom del lloc: bibliotecari o bibliotecària

Grup: A1/A2

Nivell: 11

Tipus: base

Nombre de places: 1

Nom del lloc: bibliotecari o bibliotecària

Grup: A2

Nivell: 11

Tipus: base

Nombre de places: 3

Nom del lloc: auxiliar de biblioteca

Grup: C1

Nivell: 8

Tipus: base

Nombre de places: 2

11. Modificació de funcions d’un lloc de treball de 
secretari o secretària

Funcions: prestar assistència i suport administratiu al 
director o directora, al coordinador executiu o coordi-
nadora executiva i a les àrees de la Direcció d’Estudis 
Parlamentaris; distribuir la correspondència; atendre 
l’arxiu, l’agenda i les trucades; fer feines de transcripció 
per mitjà de sistemes informàtics; col·laborar amb la 
comptabilitat i encarregar-se de la preparació i la gestió 
dels expedients derivats de les seves funcions; donar 
suport en l’elaboració dels productes documentals i fer 
totes les altres tasques que se li encarreguin d’acord 
amb la seva adscripció funcional.

Nombre de places: 1

12. Modificació de denominació i funcions dels llocs de 
treball d’uixer o uixera especialitzat en biblioteca

Nom del lloc: uixer o uixera de la Direcció d’Estudis 
Parlamentaris

Funcions: prestar suport al personal de la Direcció 
d’Estudis Parlamentaris d’acord amb les instruccions 
de la persona responsable de secretaria; fer feines de 
reprografia i enquadernació, acomplir les tasques de 
gestió administrativa relacionades amb el cobrament 
de taxes i preus públics i d’atenció als usuaris que se’ls 
encarreguin; atendre les trucades; distribuir la corres-
pondència; supervisar les instal·lacions i el maquinari; 
encarregar-se de les tasques de missatgeria, i desenvo-
lupar totes les activitats que se’ls encarreguin d’acord 
amb la seva adscripció funcional.

Nombre de places: 3

13. Adequació de les funcions dels llocs de treball d’ar-
xiver o arxivera

Funcions: organitzar la documentació parlamentària i 
administrativa i fer-ne el tractament documental; as-
signar descriptors a totes les iniciatives parlamentàries 
d’acord amb el tesaurus del Parlament; efectuar les re-
cerques documentals sobre les matèries que són compe-
tència de l’Àrea o de l’oficina respectiva; col·laborar en 
la preparació dels dossiers i acomplir les altres tasques 
anàlogues que se’ls encomani.

14. Adequació de les funcions del lloc d’un lloc de tre-
ball de bibliotecari o bibliotecària

Funcions: fer el tractament dels materials que s’han 
d’integrar a les bases de dades: catalogar, indexar, etc.; 
fer cerques i elaborar productes d’informació i docu-
mentació; fer el seguiment, l’actualització i l’elaboració 
de dossiers sobre informació temàtica i tècnica; gestio-
nar i fer les tasques pròpies de l’Àrea.
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resolució 580/viii del parlament de 
catalunya, sobre el millorament de la 
comercialització dels productes dels 
centres especials de treball
Tram. 250-02231/08

Adopció
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Sessió núm. 40, 20.01.2010, DSPC-C 711

Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
la sessió tinguda el dia 20 de gener de 2010, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el millorament 
de la comercialització dels productes dels centres es-
pecials de treball (tram. 250-02231/08), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 61232).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Continuar millorant la capacitat de comercialització 
dels productes dels centres especials de treball per mitjà 
de les diverses mesures previstes per a la promoció i la 
consolidació d’aquests centres.

2. Impulsar la creació d’una marca o un segell de qua-
litat dels productes elaborats per centres especials de 
treball per tal de diferenciar-ne l’origen davant el con-
sumidor final.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Santi Rodríguez i Serra Antoni Fernández i Teixidó

Nom del lloc: secretari o secretària

Grup: C1

Nivell: 7

Tipus: base

Nombre de places: 1

Modificació de llocs de l’Oïdoria de Comptes  
i Tresoreria

1. Alta per creació d’un lloc de treball

Nom del lloc de treball: interventor adjunt o interven-
tora adjunta a l’oïdor o oïdora de comptes

Grup: A1

Nivell: 16

Tipus: singular

Provisió: concurs específic

Cos o escala: interventors de la Generalitat de Catalu-
nya o de l’Administració local

Funcions: fiscalitzar les despeses i supervisar la ges-
tió del pressupost i la comptabilitat del Parlament de 
Catalunya; qualsevol altra tasca que li delegui l’oïdor 
o oïdora de comptes, i substituir l’oïdor o oïdora de 
comptes en cas de malaltia o absència.

Nombre de places: 1

2. Modificació en la denominació del lloc de treball de 
caixer o caixera, que passa a ésser:

Nom del lloc: tresorer o tresorera

3. Baixa per supressió d’un lloc de treball

Nom del lloc: adjunt o adjunta a l’oïdor o oïdora de 
comptes

Grup: A1/A2

Nivell: 16

Tipus: singular

Nombre de places: 1

Aquesta plaça restarà amortitzada en el moment en 
què la persona que hi és adscrita causi baixa per ju-
bilació.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2009

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pasqual



Núm. 622 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1 de febrer de 2010

15

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10.

resolució 588/viii del parlament de ca-
talunya, sobre la construcció d’un cen-
tre d’educació infantil i primària a sils 
(selva)
Tram. 250-02088/08 i 250-02135/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats

Sessió núm. 42, 21.01.2010, DSPC-C 713

Comissió d’Educació i Universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 21 de gener de 2010, ha estudiat el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre 
d’educació infantil i primària a Sils (Gironès) (tram. 
250-02088/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, el text de la Proposta de re-
solució sobre la construcció d’un nou centre d’educació 
infantil i primària a Sils (Selva) (tram. 250-02135/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 58334 i reg. 58336).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter-
me el seu determini de posar en funcionament un nou 
centre d’educació infantil i primària a Sils (Selva) i a 
garantir una atenció adequada de les necessitats d’es-
colarització d’aquest municipi.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2010

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Marina Llansana Rosich Flora Vilalta i Sospedra

resolució 581/viii del parlament de ca-
talunya, sobre l’increment del període 
exempt de comptabilització als efectes 
de la prestació per desocupació
Tram. 250-02374/08

Adopció
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Sessió núm. 40, 20.01.2010, DSPC-C 711

Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 
en la sessió tinguda el dia 20 de gener de 2010, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’incre-
ment del període exempt de comptabilització a efectes 
de la prestació per desocupació (tram. 250-02374/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 63143).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de 
millorar la protecció social de les persones afectades 
per un expedient de regulació d’ocupació (ERO) tem-
poral i insta el Govern a fer les gestions pertinents en el 
marc del diàleg social per tal que el Govern de l’Estat 
incrementi de cent vint dies a cent vuitanta dies el pe-
ríode d’atur exempt de comptabilització a efectes de la 
prestació per desocupació.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió 
Laura Massana i Mas Antoni Fernández i Teixidó
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Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 64.2 de l’Estatut d’autonomia i 136.1, 2 
i 3 del Reglament del Parlament, convalida el Decret 
llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equi-
paments comercials.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2010

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual

1.15. MOCIONS

moció 67/viii del parlament de catalu-
nya, sobre l’assumpció de competèn-
cies en matèria aeroportuària
Tram. 302-00209/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 68, 28.01.2010, DSPC-P 107

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de 
gener de 2010, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’assumpció de competències en matè-
ria de transport (tram. 302-00209/08), presentada pel 
diputat Josep Rull i Andreu, del 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. 64780) i pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
65036).

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

Moció

El Parlament de Catalunya:

a) Insta el Govern a instar el Govern de l’Estat a dur a 
terme al més aviat possible el traspàs a la Generalitat 
dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell.

b) Rebutja qualsevol definició de nou model aeroportua-
ri que afecti l’Aeroport de Barcelona que divergeixi dels 
mandats parlamentaris aprovats durant aquesta legisla-
tura (Resolució 87/VIII del Parlament de Catalunya, so-
bre la gestió de l’aeroport de Barcelona, i Moció 50/VIII  
del Parlament de Catalunya, sobre la participació de les 
institucions catalanes en la gestió de les infraestructures 
aeroportuàries). En conseqüència, ateses les darreres 
propostes del Ministeri de Foment, considera insuficient 

resolució 589/viii del parlament de ca-
talunya, per la qual es convalida el de-
cret llei 1/2010, del 12 de gener, de modi-
ficació de la llei 10/1997, del 3 de juliol, 
de la renda mínima d’inserció
Tram. 203-00004/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 68, 27.01.2010, DSPC-P 106

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de ge-
ner de 2010, ha debatut el Decret llei 1/2010, del 12 de 
gener, de modificació de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, 
de la renda mínima d’inserció (tram. 203-00004/08), 
i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el 
que estableix l’article 136.6 del Reglament, ha d’ésser 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 64.2 de l’Estatut d’autonomia i 136.1, 2 
i 3 del Reglament del Parlament, convalida el Decret 
llei 1/2010, del 12 de gener, de modificació de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2010

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

resolució 590/viii del parlament de 
catalunya, per la qual es convalida el 
decret llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comer-
cials
Tram. 203-00003/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 68, 27.01.2010, DSPC-P 106

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de ge-
ner de 2010, ha debatut el Decret llei 1/2009, del 22 
de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 
(tram. 203-00003/08), i ha aprovat la resolució següent, 
que, d’acord amb el que estableix l’article 136.6 del Re-
glament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.
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1.20. INTERPEL·LACIONS

interpel·lació al govern sobre els plans 
de dinamització comarcal
Tram. 300-00253/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 68, tinguda el dia 28.01.2010, 
(DSPC-P 107).

interpel·lació al govern sobre la política 
i les actuacions en matèria d’urbanisme 
relatives al món local
Tram. 300-00254/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 68, tinguda el dia 28.01.2010, 
(DSPC-P 107).

interpel·lació al govern sobre el suport 
a les famílies amb infants
Tram. 300-00255/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 68, tinguda el dia 28.01.2010, 
(DSPC-P 107).

interpel·lació al govern sobre la situació 
econòmica actual
Tram. 300-00256/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 68, tinguda el dia 28.01.2010, 
(DSPC-P 107).

cap model basat en el sistema de minories de bloqueig 
per part de les institucions catalanes a l’òrgan rector de 
l’Aeroport de Barcelona.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2010

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

moció 68/viii del parlament de catalu-
nya, sobre la promoció del voluntariat
Tram. 302-00210/08

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 68, 28.01.2010, DSPC-P 107

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de 
gener de 2010, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la promoció del voluntariat (tram. 302-
00210/08), presentada pel diputat Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 65037) i 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. 65039).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que fa a 
les disposicions normatives sobre el voluntariat, a:

a) Comptar, tal com ha fet fins ara, amb la participació 
i la consulta prèvies de les entitats i les federa cions 
del món associatiu i del voluntariat de Catalunya, es-
pecialment per mitjà dels organismes participatius ja 
constituïts, la Comissió Rectora del Pla Nacional de 
l’Associacionisme i el Voluntariat i el Consell del Vo-
luntariat.

b) Elaborar les disposicions atenent les directius esta-
blertes pel Pla nacional de l’associacionisme i el vo-
luntariat i la Carta del voluntariat, adoptada pel Par-
lament per mitjà de la Resolució 98/V, del 29 de maig 
de 1996.

c) Respectar el model català d’associacionisme i vo-
luntariat, entenent que el voluntariat és una manifesta-
ció solidària que es canalitza per mitjà d’entitats sense 
afany de lucre.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2010

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAïMENT

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

2.10.10. CONTROL DELS DECRETS LLEI

convalidació del decret llei 1/2009, del 
22 de desembre, d’ordenació dels equi-
paments comercials
Tram. 203-00003/08

Rebuig de la tramitació com a projecte de 
llei

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de ge-
ner de 2010, ha convalidat el Decret llei 1/2009, del 22 
de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 
(tram. 203-00003/08). Un cop convalidat aquest decret 
llei, i d’acord amb l’article 136.4 del Reglament, s’ha 
sotmès a votació la proposta de tramitar-lo com a pro-
jecte de llei, que ha estat rebutjada per 59 vots a favor, 
69 vots en contra i cap abstenció.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2010

La secretària primera El president del Parlament

Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual

convalidació del decret llei 1/2010, del 
12 de gener, de modificació de la llei 
10/1997, de la renda mínima d’inserció
Tram. 203-00004/08

Rebuig de la tramitació com a projecte de 
llei

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de gener 
de 2010, ha convalidat el Decret llei 1/2010, del 12 de 
gener, de modificació de la Llei 10/1997, de la renda 
mínima d’inserció (tram. 203-00004/08). Un cop con-
validat aquest decret llei, i d’acord amb l’article 136.4 
del Reglament, s’ha sotmès a votació la proposta de 
tramitar-lo com a projecte de llei, que ha estat rebutjada 
per 129 vots en contra.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2010

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

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES CORPO-
RACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES 
O MEMòRIES DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES

procediment relatiu a l’informe de fis-
calització 26/2009, referent a la funda-
ció privada parc científic de barcelona, 
corresponent al 2007
Tram. 258-00030/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.



Núm. 622 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1 de febrer de 2010

19

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

2.15. MOCIONS SUBSEGüENTS A INTERPEL-
LACIONS

moció subsegüent a la interpel·lació al 
govern sobre el debat generat entre els 
professionals de la indústria cinemato-
gràfica amb relació a l’avantprojecte de 
llei del cinema
Tram. 302-00207/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 68, 
tinguda el dia 28.01.2010 (DSPC-P 107).

moció subsegüent a la interpel·lació al 
govern sobre el calendari escolar
Tram. 302-00208/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 68, 
tinguda el dia 28.01.2010 (DSPC-P 107).

moció subsegüent a la interpel·lació 
al govern sobre els treballadors autò-
noms
Tram. 302-00211/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 68, 
tinguda el dia 28.01.2010 (DSPC-P 107).

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre la cons-
trucció del ceip agnès, de sitges (gar-
raf), i sobre la instal·lació d’una protec-
ció acústica que hi redueixi l’impacte de 
l’autopista c-32
Tram. 250-02105/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 42, tinguda el dia 21.01.2010 
(DSPC-C 713).

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

proposta de resolució d’encàrrec a la 
sindicatura de comptes de l’elabora-
ció d’un informe de fiscalització relatiu 
a l’empresa Hotel miramar, sa, corres-
ponent als exercicis 2006, 2007, 2008 i 
2009
Tram. 253-00003/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comp-
tes en la sessió núm. 24, tinguda el dia 21.01.2010 
(DSPC-C 714).

proposta de resolució d’encàrrec a la 
sindicatura de comptes de l’elabora-
ció d’un informe de fiscalització rela-
tiu a l’ajuntament de moià (bages) i a 
l’empresa municipal moiàfutur, corres-
ponents als exercicis 2006, 2007 i 2008
Tram. 253-00004/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comp-
tes en la sessió núm. 24, tinguda el dia 21.01.2010 
(DSPC-C 714).
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projecte de llei de modificació de la llei 
21/2000, de 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documenta-
ció clínica
Tram. 200-00073/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 68, tinguda el dia 27.01.2010 (DSPC-P 106)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada, 3 dies hàbils (del 02.02.2010 al 04.02.2010).

Finiment del termini: 05.02.2010; 9:30 hores.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Nomenament d’una relatora

Nomenament de la relatora d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 200-00054/08) 
s’ha reunit el dia 19 de gener de 2010 i, d’acord amb el 
que disposa l’article 109.4 del Reglament del Parlament, 
ha nomenat relatora la diputada Agnès Pardell Veà.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2010

Núria de Gispert i Català, G. P. de Convergència i Unió; 
Agnès Pardell Veà, G. P. Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi; Miquel Àngel Estradé i Palau, G. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya; Jordi Montanya i Mías,  
G. P. del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i 
Solsona, G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, 
G. Mixt
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projecte de llei de règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públi-
ques de catalunya
Tram. 200-00077/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 68, tinguda el dia 27.01.2010 (DSPC-P 106)

Rebuig de l’esmena a la totalitat presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 68, 
tinguda el dia 27.01.2010 (DSPC-P 106).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada, 3 dies hàbils (del 02.02.2010 al 04.02.2010).

Finiment del termini: 05.02.2010; 9:30 hores.

projecte de llei d’ús dels mitjans elec-
trònics al sector públic de catalunya
Tram. 200-00076/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 68, tinguda el dia 28.01.2010 (DSPC-P 107)

Rebuig de les esmenes a la totalitat pre-
sentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 68, 
tinguda el dia 28.01.2010 (DSPC-P 107).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada, 3 dies hàbils (del 02.02.2010 al 04.02.2010).

Finiment del termini: 05.02.2010; 9:30 hores.
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Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
64781).

Reducció de terminis: D’acord amb l’article 96 del Re-
glament s’acorda que sigui tramitat pel procediment 
d’urgència i que els terminis, a partir de l’actual termini 
de presentació d’esmenes a la totalitat, siguin reduïts a 
la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.01.2010.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

proposició de llei de modificació de 
l’apartat 4 de l’article 17 de la llei 5/1994, 
del 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments de catalunya
Tram. 202-00070/08

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65035).

Coneixement: Presidència del Parlament, 27.01.2010

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 68, tinguda el dia 28.01.2010 (DSPC-P 107).

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 09.06.2009.

projecte de llei del codi de consum de 
catalunya
Tram. 200-00078/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 68, tinguda el dia 27.01.2010 (DSPC-P 106)

Rebuig de les esmenes a la totalitat presen-
tades pel Grup Mixt i pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 68, 
tinguda el dia 27.01.2010 (DSPC-P 106).

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.12.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada, 3 dies hàbils (del 02.02.2010 al 04.02.2010).

Finiment del termini: 05.02.2010; 9:30 hores.

projecte de llei del pla estadístic de ca-
talunya 2010-2013
Tram. 200-00079/08

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65238).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 01.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.01.2010.

proposició de llei de regulació de les 
festes tradicionals amb bous
Tram. 202-00079/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65066) i Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 65134).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 01.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.01.2010.

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65238).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 02.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.01.2010.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 02.02.2010 al 08.02.2010).

Finiment del termini: 09.02.2010; 9:30 hores.

proposició de llei de modificació de la 
llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a 
les famílies
Tram. 202-00077/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65063).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.01.2010.

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65238).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 01.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.01.2010.

proposició de llei d’addició de l’apartat 
5 de l’article 26 de la llei 2/2009, del 12 
de febrer, del consell de garanties es-
tatutàries
Tram. 202-00078/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65052).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.01.2010.



1 de febrer de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 622

24

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.02.

La segona és conseqüència de la primera. Les políti-
ques desenvolupades per les diferents administracions 
públiques competents han anat encaminades a regular 
o harmonitzar les condicions del «transport de merca-
deries» com a element primordial que garanteixi els 
aprovisionaments als centres productius, la fluïdesa de 
comunicació entre aquests i les xarxes de distribució i 
en darrer cas que garanteixi l’aprovisionament als ciu-
tadans. Aquestes polítiques, de les quals neixen les ini-
ciatives normatives en els seus diferents àmbits i com-
petències, són vàlides per a la regulació del «transport 
de mercaderies» però contraproduents en la regulació de 
«l’assistència» per la diferència de naturalesa d’ambdues 
figures. Per això es fa més que convenient la regulació 
específica d’aquest tipus de transports.

El sector de l’Assistència en Carretera és un servei que 
reuneix les característiques continuïtat horària (24 ho-
res), urgència, impossibilitat de ser programat, extra-
ordinàriament variable quant a les característiques de 
l’acció de recollida.

Tal vegada l’única assimilació possible seria la tasca que 
fan les ambulàncies en el seu servei a les persones que, 
amb motiu d’un accident, necessiten de la manera més 
urgent possible la seva recollida i trasllat a un centre 
hospitalari.

Característiques similars en la recollida, però finalitats 
diferents. En efecte, els vehicles s’han de retirar amb la 
major urgència, a fi de deixar la via expedita, per a la 
circulació de la resta de vehicles.

Per altra banda, la no regulació ha dut a una excessiva 
atomització del mercat que ha esdevingut en falta de 
professionalització concreta en tasques conceptualment 
molt definides i diferents del transport de mercaderies 
i a una certa desprotecció fàctica del consumidor en 
situacions critiques (accidents i avaries) que en moltes 
ocasions ha produït abusos difícilment evitats per les 
polítiques preventives en matèria de consum.

Capítol I. Definició de la Llei

Article 1. Objecte de la Llei

L’objecte de la Llei és reconèixer i regular el caràcter 
específic i propi del sector d’assistència en carretera de 
vehicles avariats o accidentats, de manera diferenciada 
dins del sector del transport per carretera.

Article 2. Títol competencial

L’article 9.15 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
atribueix a la Generalitat la competència exclusiva so-
bre els transports per carretera que transcorren íntegra-
ment pel territori de Catalunya. Aquesta competència 
permet regular el sector d’assistència en carretera de 
vehicles avariats o accidentats a Catalunya en funció de 
les necessitats que es puguin detectar per al seu correcte 
desenvolupament.

proposició de llei de segona modifica-
ció de la llei 14/1985, del 28 de juny, per 
la qual es regula el consell nacional de 
la Joventut de catalunya
Tram. 202-00081/08

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 68, tinguda el dia 
27.01.2010 (DSPC-P 106).

proposició de llei del sector d’assistèn-
cia en carretera de vehicles avariats i 
accidentats
Tram. 202-00083/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64981 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep Rull i Andreu, 
Felip Puig i Godes, i Jordi Turull i Negre, diputats del 
Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb 
l’article 100 i concordants del Reglament del Parlament, 
presenten per a la seva tramitació la següent Proposició 
de Llei del sector d’assistència en carretera de vehicles 
avariats o accidentats

Exposició de motius

El sector de l’assistència en carretera ha estat tradicio-
nalment enquadrat per a la seva regulació en la gran 
categoria conceptual de «mercaderies». Aquesta cate-
gorització s’ha produït potser a causa del seu caràcter 
quantitativament marginal pel que fa al transport prò-
piament dit. És més que evident que l’enquadrament de 
l’assistència en el sector de transport «de mercaderies» 
és almenys inexacte.

La inexactitud és doble. D’una banda, conceptualment, 
el transport «de mercaderies» es centra en el trasllat de 
coses, materials entenent-se com objectes destinats a un 
ús mercantil, bàsicament coses que es traslladen per a ser 
processades en fàbriques, o productes que es traslladen 
en una xarxa de distribució comercial. És a dir, trasllat 
de materials i de productes en processos de transforma-
ció i trasllat dels productes en xarxes de comercialització 
o logístiques. Evidentment l’assistència transporta, però 
no transporta productes en una xarxa comercial, ni ma-
tèries primeres. Allò transportat són vehicles accidentats 
o avariats.
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estat exigides originàriament, resultin d’obligat compli-
ment, mitjançant la realització del corresponent visat.

Aquest visat s’ha de realitzar per l’òrgan competent so-
bre les autoritzacions, amb periodicitat bianual i d’acord 
amb el calendari que a aquest efecte es determini pel 
Departament competent en matèria de transports per 
carretera.

2. Independentment de la realització del visat periòdic a 
què es refereix l’apartat anterior, el Departament com-
petent pot, en tot moment, comprovar el compliment 
adequat de les condicions que originàriament van jus-
tificar l’atorgament de les autoritzacions o que constitu-
eixin requisits per a la seva validesa, recaptant, a aquest 
efecte, del seu titular la documentació acreditativa que 
estimi pertinent. Aquesta comprovació pot efectuar-se 
d’ofici o a petició de les Associacions del sector, sens 
perjudici dels drets de qualsevol ciutadà a sol·licitar-ne 
la comprovació.

Capítol III Règim de les autoritzacions d’as-
sistència en carretera de vehicles avariats o 
accidentats

Article 10. Requisits que han de complir els 
titulars de les autoritzacions

Els titulars de les autoritzacions d’assistència en carre-
tera de vehicles avariats o accidentats han de complir 
en tot moment els següents requisits:

1) Ser persona física o jurídica. En el primer supòsit no 
poden atorgar-se les autoritzacions de forma conjunta a 
més d’una persona ni a comunitats de béns, en el segon, 
la persona jurídica ha de revestir la forma de societat 
mercantil, societat laboral o cooperativa de treball as-
sociat.

2) Complir el requisit de capacitació professional per a 
l’exercici de l’activitat de transport de mercaderies.

a. Durant un període de tres mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, podrà convalidar-se com a títol 
de capacitació professional per desenvolupar l’activitat 
l’acreditació de tres anys laborals en els darrers cinc 
anys.

b. Perquè pugui considerar-se complert el requisit de 
capacitació professional per a l’exercici de l’activitat 
d’assistència en carretera de vehicles accidentats o ava-
riats és necessari que es doni una de les dues següents 
condicions:

i) Que, tractant-se d’una empresa individual, la perso-
na titular de l’autorització tingui reconeguda aquesta 
capacitació.

ii) Que, tractant-se d’una empresa col·lectiva o indivi-
dual, el titular de la qual no compleixi el requisit per 
si mateix, almenys una de les persones que realitzin 
l’adreça efectiva de l’empresa tingui reconeguda aquesta 
capacitació.

A aquest efecte s’ha de tenir en compte que una matei-
xa persona no pot capacitar professionalment al mateix 
temps més d’una empresa, excepte en el supòsit d’em-

Article 3. Definició del sector

1. Els serveis que presta el sector d’assistència en carre-
tera de vehicles avariats o accidentats són l’auxili imme-
diat de vehicles en aquestes dues circumstàncies, amb 
caràcter permanent (24 hores al dia, 365 dies l’any), i, 
si escau, el seu posterior transport.

2. L’activitat objecte d’aquesta llei és la que es duu a 
terme en les vies públiques aptes per a la circulació de 
vehicles, independentment de llur denominació, inclo-
sos, per tant, pistes forestals i camins veïnals.

Capítol II. De l’autorització d’assistència en car-
retera de vehicles avariats o accidentats

Article 4. Obligatorietat de l’autorització

Per a la realització de assistència en carretera de vehi-
cles avariats o accidentats així com als retirats per les 
administracions públiques per contravenir legislació o 
ordenances municipals sobre tràfic i seguretat vial és 
necessària la prèvia obtenció de la corresponent auto-
rització administrativa que habiliti per a la seva presta-
ció, per part de les persones que pretenguin portar-los 
a terme

Article 5. Excepcions a l’obligatorietat de l’au-
torització

L’autorització administrativa exigida en l’article anterior 
no és necessària per a la realització d’assistència en car-
retera públics i privats que es realitzin íntegrament en 
recintes tancats dedicats a activitats distintes del trans-
port terrestre, excepte en els supòsits que, per concórrer 
circumstàncies especials de repercussió en el transport 
públic de la zona, l’òrgan competent de l’Administració 
de Transports mitjançant resolució motivada, estableixi 
expressament l’obligatorietat de l’autorització.

Article 6. Modalitat de les autoritzacions

Les autoritzacions per a la realització d’assistència en 
carretera de vehicles avariats o accidentats estan referi-
des a l’empresa sense condicionar els vehicles concrets 
amb què el transport s’hagi de portar a terme.

Article 7. Domicili de les autoritzacions

Les autoritzacions previstes en aquesta Llei han d’estar 
domiciliades en el lloc on el seu titular tingui el seu 
domicili fiscal.

Article 8. Àmbit de les autoritzacions

L’àmbit de les autoritzacions serà el territori català.

Article 9. Vigència de les autoritzacions

1. Les autoritzacions d’assistència en carretera de vehi-
cles avariats o accidentats s’han d’atorgar sense termini 
de durada prefixat. Tanmateix, llur validesa queda con-
dicionada a la comprovació periòdica de la subsistència 
de les condicions que originàriament van justificar el 
seu atorgament i d’aquelles altres que, malgrat no haver 
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S’entén que l’empresa titular de l’autorització compleix 
el requisit de capacitat econòmica quan disposa d’un 
capital i de reserves de, com a mínim, 9.000,00 euros 
per la primera i de 5.000,00 euros per a les restants de 
cadascuna de les còpies certificades d’aquesta autorit-
zació que obrin en el seu poder.

4) Complir les obligacions de caràcter fiscal establertes 
en la legislació vigent.

5) Complir les obligacions laborals i socials establertes 
en la legislació corresponent.

6) Disposar del nombre mínim de vehicles i de mitjans 
en els següents termes

Els titulars d’autoritzacions de transport de vehicles 
avariats o accidentats han de disposar de:

a. Com a mínim, cinc vehicles d’aquesta classe en pro-
pietat o en règim d’arrendament financer tipus «leasing». 
La disposició efectiva dels vehicles exigits en aquest 
article s’ha d’acreditar mitjançant la presentació dels 
corresponents permisos de circulació, expedits a nom 
del titular de l’autorització juntament amb les targetes 
d’inspecció tècnica periòdica dels vehicles.

b. Un recinte barrat d’almenys 500 m² que asseguri la 
custòdia temporal dels vehicles, en règim de propietat 
o lloguer i que ha d’estar adequat amb les instal·lacions 
i serveis que requereix la normativa industrial i medi-
ambiental sobre el dipòsit de vehicles.

c. Un ràtio de vehicles/conductors superior a 1. És a 
dir, el quocient de la divisió entre nombre de vehicles 
autoritzats i el de treballadors en alta en seguretat so-
cial amb categoria de conductor o conductor - mecànic 
de l’empresa titular de l’autorització, ha de ser sempre 
superior a 1.

Article 11. Atorgament i documentació de les 
autoritzacions

Per a l’obtenció de les autoritzacions d’assistència en 
carretera de vehicles avariats o accidentats és necessària 
la presentació del corresponent imprès oficial norma-
litzat de sol·licitud, que ha de ser facilitat en l’oficina 
receptora de l’òrgan competent, acompanyat de l’ori-
ginal o còpia compulsada de la documentació la qual, 
conforme a allò que es disposa en els articles anteriors, 
acrediti el compliment dels requisits relacionats en l’ar-
ticle 10.

Presentada la sol·licitud davant l’òrgan competent per 
a la seva resolució, aquest ha de procedir, una vegada 
examinat l’expedient i comprovat que es compleixen les 
condicions exigides, a l’atorgament de l’autorització.

Aquest òrgan ha d’expedir, així mateix, un nombre de 
còpies certificades de la referida autorització igual al 
de vehicles que disposi el sol·licitant per a la realització 
de la seva activitat.

L’autorització així atorgada i les seves còpies s’han de 
documentar en targetes de la classe MDP, la validesa 
de les quals està limitada fins a la data que, segons el 
previst a l’article 9, indiqui el visat de l’autorització.

preses el capital de les quals pertanyi en més d’un 50 
per 100 a un mateix titular.

c. Als efectes previstos en la lletra b) de l’apartat anteri-
or, únicament s’ha d’entendre que una persona realitza 
la direcció efectiva de l’empresa quan compleix conjun-
tament els tres següents requisits:

i) Tenir conferits poders generals per a representar a 
l’empresa en les operacions pròpies del seu tràfic or-
dinari, ja sigui amb caràcter exclusiu o solidàriament 
o mancomunada amb uns altres i existeixi constància 
d’aquest apoderament en registre o document públic.

ii) Tenir conferit poder de disposició de fons per a les 
operacions pròpies del tràfic ordinari de l’empresa sobre 
les seves principals comptes bancàries, ja sigui amb 
caràcter exclusiu o solidàriament o mancomunada amb 
uns altres.

iii) Figurar en la plantilla de treballadors de l’empresa 
i estar donada d’alta en el règim que correspongui de 
la Seguretat Social com personal directiu o bé ser pro-
pietària de, com a mínim, un 15 per 100 del capital de 
l’empresa.

Quan el titular de l’autorització sigui una persona jurí-
dica i el 50 per 100 o més del seu capital sigui propietat 
d’altra empresa n’hi ha prou, a l’efecte del compliment 
del requisit previst en aquesta lletra, amb que la persona 
que realitzi la direcció efectiva ho compleixi en aquesta 
empresa.

d. Quan en ocasió de la realització de qualsevol ac-
tuació administrativa, l’òrgan competent detectés que 
l’empresa sol·licitant pretén complir el requisit de capa-
citació professional a través d’una persona que ja figura 
en el Registre General de Transportistes i d’Empreses 
d’Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport 
capacitant a altra empresa, només accedirà a allò sol-
licitat si la documentació assenyalada en l’apartat ante-
rior s’acompanya d’una declaració responsable d’aquesta 
persona en què desisteixi expressament de continuar 
capacitant a l’anterior empresa.

En aquest cas, l’òrgan competent ha de notificar a l’em-
presa que ha perdut la capacitació professional i que 
disposa d’un termini màxim de sis mesos per a justifi-
car, en els termes previstos en aquest article, que torna 
a complir el requisit. Transcorregut aquest termini sense 
que l’empresa ho justifiqui, l’òrgan esmentat ha de pro-
cedir de forma immediata a la revocació de l’autoritza-
ció que fins aquest moment era titular.

Quan l’òrgan que hagués detectat que una empresa ha-
via deixat de complir el requisit de capacitació profes-
sional no ostentés la competència sobre l’autorització 
que aquella és titular, per raó del seu domicili, ho ha 
de comunicar immediatament al que sigui competent, 
acompanyant-li una còpia de la declaració de la persona 
que fins a aquest moment capacitava a l’empresa. Rebu-
da aquesta comunicació, l’òrgan competent ha de proce-
dir en els termes previstos en el paràgraf anterior.

3) Disposar, almenys, de la capacitat econòmica que 
resulti pertinent conforme a l’establert en aquesta llei.
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El sol·licitant del duplicat ha d’acreditar haver formalit-
zat l’oportuna denúncia oficial de la pèrdua o substrac-
ció d’una de les còpies certificades de l’autorització que 
originalment li havia estat expedida.

Així mateix, el sol·licitant ha d’aportar una certificació 
de l’òrgan competent en matèria de tràfic, acreditativa 
del nombre total de vehicles dels que és titular, per tal 
que es comprovi que aquest nombre no ha augmentat 
des del moment que van ser expedides originalment les 
còpies certificades de l’autorització i que, conseqüent-
ment, no cal que el seu titular incrementi la seva capa-
citat econòmica en els termes de l’article 10.

Comprovats els anteriors extrems, l’òrgan competent ha 
de procedir a expedir un duplicat de la còpia certificada 
de l’autorització, la qual cosa ha de posar en coneixe-
ment dels Serveis d’Inspecció corresponents, els quals 
han de comprovar que l’empresa no hagi procedit a aug-
mentar el seu nombre de vehicles sense incrementar llur 
capacitat econòmica.

Article 15. Transmissibilitat de les autoritza-
cions

Les autoritzacions d’assistència en carretera de vehicles 
avariats o accidentats només poden ser transmeses a 
favor dels hereus forçosos del seu titular, quan aquest 
sigui una persona física, en els supòsits de mort, jubila-
ció per edat o incapacitat física o legal. Aquesta trans-
missió queda, en tot cas, condicionada al pagament de 
les sancions pecuniàries imposades a l’anterior titular 
de l’autorització, per resolució definitiva en via admi-
nistrativa, per infraccions de la legislació de transports 
que es trobin insatisfetes.

Tret d’aquestes circumstàncies, les referides autoritza-
cions seran intransmissibles.

Article 16. Condicions de realització del trans-
port

1) S’ha de portar una còpia certificada de l’autorització 
a bord dels vehicles en què a cada moment s’estigui 
realitzant transport públic a l’empara de la referida au-
torització.

2) Els vehicles amb què es realitzi el transport, només 
poden considerar-se emparats per la corresponent au-
torització quan es trobin matriculats i habilitats per a 
circular, es trobi vigent l’última inspecció tècnica peri-
òdica que legalment els correspongui i el titular d’aque-
lla disposi dels vehicles en virtut d’algun dels següents 
títols:

a. Propietat o usdefruit.

b. Arrendament financer o «leasing».

c. Arrendament ordinari.

Únicament es considera que es donen les circumstàncies 
previstes en les lletres a) o b) anteriors si el titular del 
corresponent permís de circulació coincideix amb el 
que consti en la còpia certificada de l’autorització que 
es porti al vehicle.

Únicament es considera que es dóna la circumstància 
prevista en la lletra c) si es porta al vehicle el corres-

En aquesta targeta s’hi ha d’especificar el número d’au-
torització, la seva titularitat, domicili, i altres circum-
stàncies de l’activitat que es determinin per part del 
Departament competent en matèria de transport per 
carretera.

Article 12. Visat de les autoritzacions

1) Per a la realització del visat de les autoritzacions d’as-
sistència en carretera de vehicles avariats o accidentats 
és necessari que llurs titulars acreditin el compliment 
dels requisits previstos en l’article 10.

No obstant això, l’òrgan competent pot exigir, així ma-
teix, l’acreditació de qualssevol altres requisits expres-
sats en l’article esmentat quan consideri oportú verificar 
llur adequat compliment.

2) La manca de realització del visat previst en aquest 
article o de l’aportació de la documentació preceptiva 
en el termini establert, implica la caducitat de l’autorit-
zació sense necessitat de revocació expressa per part 
de l’Administració sens perjudici de les sancions que 
procedeixin.

En tot cas, el pagament de les sancions pecuniàries 
imposades per resolució definitiva, per infraccions de 
la legislació de transports, és requisit necessari perquè 
procedeixi el visat de l’autorització.

3) Una vegada realitzat el visat, l’òrgan competent ha 
de procedir a documentar l’autorització i les seves cò-
pies en les corresponents targetes degudament actua-
litzades.

Article 13. Rehabilitació d’autoritzacions cadu-
cades per falta de visat

Les autoritzacions caducades per manca de visat poden 
ser rehabilitades per l’òrgan competent per a la seva 
expedició, quan així se sol·liciti en el termini d’un any, 
comptat a partir del venciment del termini que regla-
mentàriament es trobi establert per a la realització del 
visat i s’aporti idèntica documentació a l’exigida per al 
mateix.

En tot cas, el pagament de les sancions pecuniàries im-
posades per resolució definitiva en via administrativa 
per infraccions a la legislació de transport, és requisit 
necessari perquè procedeixi la rehabilitació de les au-
toritzacions en relació amb les quals hagin comès els 
seus titulars les corresponents infraccions.

Article 14. Expedició de noves còpies certificades

1) L’expedició de noves còpies certificades de l’auto-
rització diferents de les que ja posseeixi el seu titular, 
està condicionada a la justificació de que aquest hagi 
augmentat el nombre de vehicles de que disposa. No 
hi ha d’haver limitacions per raó de la seva antiguitat 
en relació amb els vehicles mitjançant els quals aug-
mentin la seva flota les empreses que ja siguin titulars 
d’autorització.

2) La pèrdua d’una de les còpies certificades de l’au-
torització pot donar lloc, a sol·licitud del seu titular, a 
l’expedició d’un duplicat per part de l’òrgan competent 
conforme al disposat en aquest article.
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emparen el transport de vehicles sense matricular per 
al seu magatzematge o exposició o la de vehicles amb 
la resolució administrativa de baixa en permís de cir-
culació emesa. L’òrgan competent ha d’intensificar les 
inspeccions per evitar competència deslleial possible 
comesa per la utilització contrària al present d’aquestes 
autoritzacions.

Disposició addicional Segona

Les empreses d’assistència poden realitzar d’altres ac-
tivitats de transport sempre i quan compleixin amb els 
requisits exigits a la normativa específica que, en cada 
cas, les reguli.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera

Aquelles empreses que en el moment d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei siguin titulars d’almenys una autorització 
de transport públic de mercaderies referida a vehicle 
concret, poden sol·licitar el seu bescanvi per una auto-
rització d’assistència en carretera de vehicles avariats 
o accidentats i àmbit equivalent a la de major àmbit 
que hi hagués per a totes elles equivalent a la referida 
a l’empresa. D’aquella autorització se’ls han d’expedir, 
per part de l’òrgan competent, tantes còpies certificades 
com targetes de transport públic discrecional de mer-
caderies de qualsevol àmbit tingui en aquest moment 
l’empresa que es tracti.

Quan els interessats no ho hagin sol·licitat amb ante-
rioritat, l’òrgan competent, per raó del domicili fiscal 
de l’empresa, ha de procedir d’ofici a la realització del 
bescanvi esmentat en ocasió de la primera actuació ad-
ministrativa que hagi de ser realitzada en relació amb 
les corresponents autoritzacions.

Disposició transitòria Segona

En allò que fa referència les condicions exigides a l’ar-
ticle 10.6.a) si les empreses ja establertes, però amb 
menys de 5 vehicles, s’haguessin d’adaptar a aquesta 
quantitat en el moment d’adquirir un nou vehicle però, 
igualment, sense arribar a cinc, el nombre mínim es 
pot rebaixar a tres.

Disposició transitòria Tercera

Les autoritzacions que, a l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, es trobin en termini de rehabilitació, poden ser 
rehabilitades d’acord amb la legislació aplicable en el 
moment de publicació de la present.

Quan aquestes autoritzacions siguin rehabilitades, han 
de passar a regir-se per les normes d’aquesta Llei que 
els resultin d’aplicació com si haguessin estat vigents en 
la data de la seva entrada en vigor.

Disposició derogatòria

A l’entrada en vigor d’aquesta Llei queden derogades 
totes les disposicions de rang igual o inferior que s’hi 
oposin.

ponent contracte d’arrendament en el que figura el ter-
mini de la seva durada, la identificació de l’empresa 
arrendadora i les dades del vehicle i de la corresponent 
autorització d’arrendament.

Capítol IV. Condicions de seguretat en l’as-
sistència en carretera de vehicles avariats o 
accidentats

Article 17. Prevenció de riscos

El reglament que desenvolupi aquesta norma ha d’esta-
blir unes condicions de prevenció de riscos específiques 
per al sector.

Article 18. Condicions del vehicle

Per a la consideració de vehicle apte per a l’assistència 
en carretera i per garantir la seguretat en les operacions 
de càrrega i descàrrega i trasllat dels vehicles avariats 
i dels usuaris del servei, els vehicles que realitzen el 
transport han de complir els següents requisits:

a) Un sistema de localització de vehicles (GPS o simi-
lar), per a accelerar i optimitzar la logística així com 
un sistema de comunicació bidireccional conductor - 
empresa eficaç i que no contravingui la legislació sobre 
tràfic i seguretat vial vigent.

b) El diferencial a la tara i al PMA ha de ser d’un mínim 
de 1.500 quilos de càrrega útil.

c) Els vehicles s’han d’identificar amb un color d’alta 
visibilitat a determinar.

d) Els vehicles han de disposar d’elements que perme-
tin la seva visualització nocturna i la seva identificació 
com a vehicles d’assistència en carretera per part dels 
conductors d’altres vehicles.

e) Els vehicles han de disposar d’una il·luminació prio-
ritària d’un color exclusiu per a la seva activitat.

f) Els vehicles no podran portar cap tipus de publicitat o 
patrocini que dificulti la seva identificació com a vehicle 
d’assistència en carretera.

g) Els vehicles d’assistència en carretera estan autorit-
zats a circular pel voral d’autovies i autopistes en ser-
veis urgents, a velocitat moderada i amb la senyalització 
adequada.

h) Els vehicles d’assistència en carretera estan autorit-
zats a tallar el trànsit de manera momentània, utilitzant 
la senyalització adequada, per tal de realitzar les tas-
ques de càrrega de vehicles.

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

No es consideren autoritzacions d’assistència en car-
retera de vehicles avariats o accidentats les autoritza-
cions de transport privat complementari de mercaderies 
expedides a favor de titulars com a complement a la 
seva activitat principal. Aquestes autoritzacions només 
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proposta de resolució sobre la creació 
d’un protocol d’actuació per a la preven-
ció, la detecció i el seguiment de casos 
de maltractament de persones grans
Tram. 250-02480/08

Esmenes presentades
Reg. 64784 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBI, 27.01.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64784)

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

«El Parlament de Catalunya reconeix el treball del Go-
vern per sensibilitzar la societat sobre el risc de mal-
tractaments de persones grans i la implicació social 
necessària per a la seva eradicació i l’insta a continuar 
els treballs endegats per la Comissió Interdepartamen-
tal que finalitzaran en l’elaboració d’un protocol d’ac-
tuació envers els maltractament a la gent gran»

proposta de resolució sobre la creació 
d’un centre d’atenció i seguiment de les 
drogodependències al berguedà
Tram. 250-02482/08

Esmenes presentades
Reg. 64786 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 27.01.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64786)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar un estudi de valoració, conjuntament 

Disposicions finals

Disposició final primera

Aquesta Llei entra en vigor transcorreguts tres mesos 
des de la seva aprovació. No obstant això, es poden 
atorgar noves autoritzacions de transport públic discre-
cional de viatgers en vehicle referides a vehicle concret 
a partir de l’endemà al de la seva publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final Segona

Aquells preceptes el compliment dels quals exigeix la 
realització de despesa a càrrec dels Pressupostos de la 
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici 
pressupostari immediatament posterior a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P de CiU; Josep 
Rull i Andreu, Felip Puig i Godes, Jordi Turull i Negre, 
diputats de CiU

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre la presen-
tació d’un balanç sobre el deute del 
govern de l’estat amb relació a l’apli-
cació de la llei de l’estat 39/2006, rela-
tiva a la dependència, i sobre l’exigèn-
cia formal del pagament
Tram. 250-02452/08

Esmenes presentades
Reg. 63980 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBI, 21.01.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63980)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar les gestions per tal de millorar el finançament de 
la Llei de l’Estat 39/2006, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de depen-
dència.»
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proposta de resolució sobre la modi-
ficació de les bases reguladores dels 
ajuts destinats al foment d’infraestruc-
tures de biodigestió de purins
Tram. 250-02581/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 64626 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

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

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

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
bases reguladores dels ajuts destinats al foment 
d’infraestructures de biodigestió de purins

Exposició de motius

El passat 17 d’agost de 2009 es van aprovar les bases 
reguladores dels ajuts destinats al foment d’infraestruc-
tures de biodigestió de purins porcins, mitjançant l’or-
dre AAR/386/2009.

Aquests ajuts s’emmarquen dins el Pla de promoció de 
biodigestió de purins porcins de Catalunya 2008-2012 
que està tramitant la Generalitat de Catalunya.

L’ordre esmentada deixa clarament fora de poder-se be-
neficiar dels ajuts les explotacions ramaderes de vaques, 
així com d’altres explotacions que s’hi podrien acollir.

D’altra banda, aquesta ordre és una adaptació del Real 
Decreto 949/2009 de 5 de junio, por el que se estable-
cen las bases reguladoras de las subvenciones estatales 
para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del 
Plan de biodigestión de purines.

En aquest sentit, val a dir que en les bases reguladores 
de la normativa estatal no s’especifica concretament que 
es tracti de purins porcins, sinó que es formula d’una 
manera més generalista, fent referència als purins i fems 
en general.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a modificar les bases reguladores dels ajuts 
destinats al foment d’infraestructures de biodigestió de 

amb els proveïdors de la Comarca del Berguedà, per 
crear un Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogode-
pendències complert amb els professionals i els recursos 
necessaris per al seu correcte funcionament.»

proposta de resolució sobre l’inici de 
les obres per a solucionar el problema 
de la pudor que genera la depuradora 
d’aigües residuals de cambrils (baix 
camp)
Tram. 250-02504/08

Esmenes presentades
Reg. 64671 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 26.01.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
64671)

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:

Incloure una partida pressupostària que incrementa-
rà l’atribució de fons que anualment es concedeix al 
Consell Comarcal, per dur a terme l’actuació pal·liativa 
(que farà disminuir les olors), a l’espera que es pugui 
executar la solució definitiva amb la construcció de la 
digestió anaeròbia amb autogeneració d’energia elèc-
trica a l’EDAR de Cambrils.»
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Gironès, que s’emporta els animals al centre ubicat a 
Figueres.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a facilitar al Consell Comarcal del Gironès 
el finançament necessari per tal de poder construir el 
centre d’acollida d’animals del Gironès.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

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

proposta de resolució sobre l’atorga-
ment d’ajuts a la producció i la comer-
cialització de productes agrícoles i ra-
maders artesans
Tram. 250-02583/08

Presentació
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 64779 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Cada dia més, els productes alimentaris elaborats ar-
tesanalment en el medi rural i per mans de productors 
i productores agrícoles o ramaderes, són una forma 
d’estendre a majors públics els aliments fets a Catalu-
nya, de donar-los valor afegit, de culminar un procés de 
proximitat en la producció, elaboració, venda i consum, 
i d’aportar nous ingressos a les economies familiars del 
camp.

Aquests productes elaborats artesanalment abasten 
una gran quantitat d’aliments i un mescla tradicional 
d’aquests cada cop més important. Igualment, els mer-
cats de proximitat i els certàmens firals i de mostres 
gastronòmiques del país es veuen de dia en dia més 
concorreguts per artesans i artesanes de l’alimentació 
tradicional lligada a la producció agropecuària cata-
lana.

Tanmateix, les condicions administratives i sanitàries 
que regeixen aquest segment de producció fan molt di-

purins porcins, per tal que s’hi puguin acollir tots rama-
ders (purins d’origen porcí, vaquí, avícola, etc.)

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

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

proposta de resolució sobre el finança-
ment de la construcció del centre d’aco-
llida d’animals del gironès
Tram. 250-02582/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 64627 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.01.2010

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

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

Proposta de resolució sobre el finançament de 
la construcció del centre d’acollida d’animals 
del Gironès

Exposició de motius

Actualment, la comarca del Gironès és l’única comarca 
gironina que no disposa d’un centre de recollida d’ani-
mals. Aquesta problemàtica s’ha agreujat des de que la 
protectora de Sant Jordi Desvalls ha hagut de tancar 
degut a una sentència judicial, per infracció a la nor-
mativa urbanística municipal.

La manca de finançament d’administracions com Gene-
ralitat de Catalunya i Diputació de Girona ha paralitzat 
la construcció d’un centre d’acollida d’animals a la co-
marca, des de fa temps.

Fa 4 anys aproximadament, l’Ajuntament de Girona va 
proposar cedir per la construcció del centre, un terrenys 
de la zona de Domeny. El Consell Comarcal va elaborar 
el projecte del centre, amb una capacitat de 150 gossos 
i 20 gats i va demanar finançament al PUOSC, a la 
Direcció General de Medi Natural i a la Diputació de 
Girona.

A data d’avui encara no s’ha concretat cap suport en 
l’aspecte econòmic, des de les administracions superiors 
competents.

Actualment, el Consell Comarcal del Gironès ha hagut 
d’arribar a un acord amb el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, mitjançant un conveni d’uns 54.000 euros 
anuals, pel qual fa el servei de recollida d’animals al 
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l’any proper. D’aquesta manera, el CEIP Bora Gran pas-
sarà de ser cíclic a ser totalment d’una línia.

Per tal que l’escola pugui passar a ser completament 
d’una línia, segons l’Ajuntament de Serinyà, caldran no-
ves aules i més espais comunitaris, com una biblioteca, 
una sala de reunions i una sala polivalent.

Actualment, des de l’Ajuntament s’informa que s’han 
mantingut converses amb el Departament d’Educació 
i que han obtingut el seu compromís de fer un edifici 
nou quan es disposi de l’espai idoni.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a agilitzar els tràmits entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Serinyà, per tal de dur 
a terme la construcció del nou edifici del CEIP Bora 
Gran de Serinyà.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

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

proposta de resolució sobre la creació 
d’un pla de dinamització del sector cul-
tural que comporti descomptes en l’ad-
quisició de productes culturals
Tram. 250-02585/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 64878 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Rafael López i Rueda, diputat, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra presenta la següent Proposta de 
resolució per tal de ser substanciada a la Comissió de 
Política Cultural:

Exposició de motius

L’actual situació de crisi econòmica afecta a molts sec-
tors. Alguns d’aquests sectors han gaudit de plans d’es-
tímul i reactivació per mantenir l’activitat.

Un dels sectors que han vist agreujada la situació per 
causa de la crisi econòmica és el sector cultural. En si-
tuacions de crisi, el consumidor comença retallant des-
peses per allò que pot prescindir, o buscar alternatives 
més econòmiques.

ficultosa la inversió per part de les emprenedores i els 
emprenedors en economies familiars agràries. Aquestes 
dificultats poden suposar un estancament –si no un re-
trocés– en la producció artesana alimentària de Cata-
lunya. Per això convé d’afavorir les empreses familiars, 
els i les emprenedors/es i l’escreix de la demanda.

És per tot això que els grups parlamentaris sotasignats 
presenten la següent:

Proposta de resolució:

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

Donar suport econòmic, en la mesura de les possibilitats 
pressupostàries, als emprenedors i les emprenedores 
que volen iniciar una activitat econòmica d’artesania 
alimentària en el món rural, lligada a l’explotació fami-
liar agrària, i a aquelles que volen ampliar la producció 
o les línies de comercialització en un marc de consums 
de proximitat.

Palau del Parlament, 13 de gener del 2010

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA

proposta de resolució sobre la cons-
trucció del ceip bora gran, de serinyà 
(pla de l’estany)
Tram. 250-02584/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64840 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Univer-
sitats

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

Exposició de motius

El CEIP Bora Gran del municipi de Serinyà ha comen-
çat el nou curs escolar d’aquest any amb un mòdul pre-
fabricat, degut a l’augment significatiu dels seus alum-
nes inscrits en els darrers anys.

L’escola de Serinyà funcionava fins ara de forma cícli-
ca. A primària, els alumnes no s’agrupaven per cursos 
sinó per cicles. L’augment progressiu d’alumnes inscrits 
que s’ha produït en els darrers anys ha provocat que en 
aquests moments s’hagin hagut de desdoblar el primer 
i segon cicle de primària, i només queden per separar 
els alumnes de 5è i 6è, fet que es produirà de ben segur 
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Exposició de motius

El municipi de l’Argentera (Baix Camp) es troba en el 
vessant oriental de la Serra de l’Argentera. Malgrat el 
seu terme és molt reduït (9,83 km²), el creuen els Bar-
rancs de la Serra i el de les Valls, que en confluir formen 
el Barranc de l’Argentera, que va a parar, per la dreta, 
a la Riera de Riudecanyes.

Aquest municipi pateix dificultat en el subministra-
ment d’aigua potable, en el que hi hauria la possibilitat 
d’abastir-se per un pou que, per la seva capacitat, podria 
donar solució a aquesta problemàtica. El Govern de la 
Generalitat, malgrat les peticions efectuades per part de 
l’Ajuntament en aquest sentit, no ha procedit a solucio-
nar encara aquest problema de subministrament d’aigua 
de boca, fet que també provoca que aquest municipi 
hagi de sol·licitar aigua a municipis veïns mitjançant 
camions-cuba, amb el conseqüent cost que això com-
porta per a l’Ajuntament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a procedir, amb caràcter d’urgència, a garantir el 
subministrament d’aigua potable al municipi de l’Argen-
tera (Baix Camp).

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un dipòsit d’aigua a capafonts 
(baix camp)
Tram. 250-02587/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64933 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

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

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

Exposició de motius

El municipi de Capafonts (Baix Camp) es troba en les 
Muntanyes de Prades, amb una població d’aproximada-
ment 110 habitants, que es veu incrementada substan-
cialment en els mesos d’estiu, al ser un poble dedicat 
al turisme rural.

La indústria cultural en sectors com el del llibre, la 
música, ja sigui l’espectacle en viu o en qualsevol ti-
pus de suport, el teatre, la dansa, el cinema o fins i tot 
molts museus, han sofert la caiguda del consum de bens 
culturals durant l’any 2009 a causa de la crisi. Al dar-
rera, hi ha una industria cultural i uns llocs de treball 
que també perillen, tant a nivell de creadors, com de 
comercialitzadors.

En aquests context, alguna comunitat autònoma com el 
País Basc ha posat en marxa un pla orientat a la dina-
mització del mercat de la producció artística i cultural 
per mitjà de l’incentiu de compra de productes culturals. 
El pla es va materialitzar durant el Nadal a través del 
Bono Cultura que amb un valor de 40 euros es podia 
adquirir per 25 euros, aportant l’administració una sub-
venció de 15 euros. Al pla es van destinar 1,15 milions 
d’euros i va servir per augmentar la quota de productes 
culturals en les compres del Nadal.

Aquesta experiència és plenament traslladable a Catalu-
nya, en que el sector cultural ha patit amb gran intensitat 
les conseqüències de la crisi.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar la creació d’un Pla d’estímul i dinamit-
zació del sector cultural que comporti descomptes sub-
vencionats per l’administració per l’adquisició i consum 
de productes culturals com poden ser llibres, música, 
cinema, espectacles culturals en viu o museus.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2010

Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda

proposta de resolució sobre el garanti-
ment del subministrament d’aigua pota-
ble a l’argentera (baix camp)
Tram. 250-02586/08

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 64932 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

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

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar els tràmits per a la construcció d’un 
centre de dia per a la gent gran en el municipi de Riu-
decols (Baix Camp).

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la supres-
sió de subvencions i la reducció de les 
freqüència de pas en algunes línies 
d’autobusos que enllacen reus amb al-
tres municipis del baix camp
Tram. 250-02589/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64935 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

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

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat ha decidit deixar de sub-
vencionar determinades línies d’autobús que enllacen 
Reus amb la comarca del Baix Camp per criteris de 
demanda, com, entre altres, el cas de la línia Reus-Mas-
pujols-Aleixar-Vilaplana-Alforja o bé ha decidit reduir 
freqüències, com, entre altres, la línia Reus-Castellvell 
del Camp-Almoster.

Aquestes línies d’autobús interurbà enllacen la capi-
tal de comarca –Reus– amb nuclis poblacionals més 
allunyats, i són emprats majoritàriament per habitants 
d’aquest municipis i, especialment, per escolars, gent 
gran o persones amb problemes de mobilitat. El Govern 
de la Generalitat hauria d’aplicar criteris de servei per 
sobre dels d’estricte rendibilitat, i més quan davant la 
crisi econòmica cal facilitar l’accés de les persones a les 
seves residències i llocs de treball, així com a serveis 
sanitaris o de qualsevol altre tipus que es presten des 
de Reus.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a deixar sense efecte la decisió del Departament 
Territorial i d’Obres Públiques de deixar de subvenci-

La seva particular situació geogràfica, dintre de les 
Muntanyes de Prades, provoca que els habitants Capa-
fonts tinguin dificultats per al subministrament d’aigua. 
Aquesta problemàtica per l’aigua d’ús de boca tindria 
solució amb la construcció d’un dipòsit d’aigua en el 
municipi.

Per la construcció d’aquest dipòsit d’aigua l’Ajuntament 
de Capafonts ja ha realitzat, davant de l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA), diverses gestions, sense èxit.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pro-
cedeixi a la construcció d’un dipòsit d’aigua al municipi 
de Capafonts (Baix Camp).

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un centre de dia per a la gent 
gran a riudecols (baix camp)
Tram. 250-02588/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 64934 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa de la comissió de benestar i immigració

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

Exposició de motius

Un centre de dia és un servei especialitzat, un lloc des-
tinat a oferir atenció assistencial, preventiva, social, 
sanitària i rehabilitadora de gent gran, que degut a al-
guna malaltia o limitació sociofamiliar es veuen en la 
necessitat de rebre recolzament i suport per a així poder 
mantenir la seva autonomia i dependència.

Aquests centres tenen com a objectiu ajudar i recolzar a 
les persones grans en les activitats de la vida diària.

En aquest sentit, el municipi de Riudecols (Baix Camp) 
precisa d’un centre d’aquestes característiques, atès el 
seu creixement de població.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent
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proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un consultori mèdic a la zona 
de llevant de cambrils (baix camp)
Tram. 250-02591/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa de la Comissió de Salut

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

Exposició de motius

L’assistència sanitària és fonamental per a la qualitat de 
vida dels ciutadans i ciutadanes, ja que de la mateixa en 
depèn el seu benestar. La proximitat sanitària s’ha de fer 
efectiva a nivell local, donat que per a alguns col·lectius 
(especialment el de la gent gran o el de les persones 
amb discapacitats) suposa un gran esforç i cost l’haver 
de desplaçar-se fora dels seus barris de residència per a 
rebre atenció sanitària.

Aquest és el cas de la Zona de Llevant de Cambrils 
(Baix Camp), una zona que pel seu nivell de població i 
ubicació, necessita disposar d’un servei mèdic al mateix 
indret per proximitat.

És fonamental, doncs, disposar de facultatius –metges 
i personal sanitari i d’infermeria– prop dels ciutadans i 
de les persones amb més dificultats per a poder prestar 
un servei de qualitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar els tràmits per procedir a la construcció 
del consultori mèdic a la zona de Llevant del municipi 
de Cambrils (Baix Camp).

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

onar determinades línies d’autobús que enllacen Reus 
amb la comarca del Baix Camp, com entre altres, el cas 
de la línia Reus-Maspujols-Aleixar-Vilaplana-Alforja 
o de reduir-ne freqüències, cas, entre altres, de la línia 
Reus-Castellvell del Camp-Almoster.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció urgent d’una estació depurado-
ra d’aigües residuals a maspujols (baix 
camp)
Tram. 250-02590/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64936 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

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

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

Exposició de motius

El municipi de Maspujols (Baix Camp) necessita, amb 
urgència, d’una Estació Depuradora d’Aigües Residu-
als –EDAR–. Aquesta EDAR ha de depurar les aigües 
residuals i els abocaments d’una població de més de 
deu mil de persones, fet que la fa imprescindible per 
a la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans i 
ciutadanes.

Cal tenir present que actualment aquest municipi aboca 
les seves aigües a la Riera de Maspujols, a 100 metres 
de les cases del nucli poblacional.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar, amb caràcter urgent els tràmits per a 
construir una Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
–EDAR– a Maspujols (Baix Camp).

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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proposta de resolució sobre la revisió i 
la renovació urgents de la xarxa de cla-
vegueram d’almoster (baix camp)
Tram. 250-02593/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64939 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

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

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

Exposició de motius

La concentració urbana, la demanda dels ciutadans per 
obtenir un servei millor, la creixent conscienciació pel 
medi ambient i la necessitat de complir amb la norma-
tiva vigent fan que cada cop sigui més necessària el 
manteniment, la neteja i la conservació de la xarxa de 
clavegueram.

Per tant, és imprescindible mantenir ben neta la xarxa 
de clavegueram mitjançant l’establiment d’un pla d’ins-
peccions i de manteniment preventiu i de renovació que 
minimitzi les actuacions correctores necessàries, així 
com dur a terme obres de drenatge i de connexions de 
servei als particulars, a més de fer-ne un seguiment 
vetllant en tot moment pel compliment dels criteris es-
tablerts per la normativa

En aquest sentit, el municipi d’Almoster (Baix Camp) 
precisa de la urgent revisió i renovació de la xarxa de 
clavegueram.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a procedir, amb caràcter d’urgència, a la revisió 
i renovació de la xarxa de clavegueram del municipi 
d’Almoster (Baix Camp).

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un centre de dia per a la gent 
gran a l’aleixar (baix camp)
Tram. 250-02592/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64938 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa de la comissió de benestar i immigració

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

Exposició de motius

Un centre de dia és un servei especialitzat, un lloc des-
tinat a oferir atenció assistencial, preventiva, social, 
sanitària i rehabilitadora de gent gran, que degut a al-
guna malaltia o limitació sociofamiliar es veuen en la 
necessitat de rebre recolzament i suport per a així poder 
mantenir la seva autonomia i dependència.

Aquests centres tenen com a objectiu ajudar i recolzar a 
les persones grans en les activitats de la vida diària.

En aquest sentit, el municipi de l’Aleixar (Baix Camp) 
amb vora 900 habitants precisa d’un centre d’aquestes 
característiques.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar els tràmits per a la construcció d’un 
centre de dia per a la gent gran en el municipi de l’Alei-
xar (Baix Camp).

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un nou centre de dia a la zona 
de llevant de cambrils (baix camp)
Tram. 250-02595/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64941 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa de la comissió de benestar i immigració

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

Exposició de motius

Un centre de dia és un servei especialitzat, un lloc des-
tinat a oferir atenció assistencial, preventiva, social, 
sanitària i rehabilitadora de gent gran, que degut a al-
guna malaltia o limitació sociofamiliar es veuen en la 
necessitat de rebre recolzament i suport per a així poder 
mantenir la seva autonomia i dependència.

Aquests centres tenen com a objectiu ajudar i recolzar a 
les persones grans en les activitats de la vida diària.

En aquest sentit, el municipi de Cambrils (Baix Camp) 
precisa, en la seva zona de Llevant, d’un nou centre 
d’aquestes característiques, atès el seu creixement de 
població.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar els tràmits per a la construcció d’un 
nou centre de dia en la zona de Llevant del municipi de 
Cambrils (Baix Camp).

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la repara-
ció de la xarxa de camins de l’argentera 
(baix camp)
Tram. 250-02594/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64940 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

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

Exposició de motius

El municipi de l’Argentera (Baix Camp) es troba en el 
vessant oriental de la Serra de l’Argentera. Malgrat el 
seu terme és molt reduït (9,83 km²), el creuen els Bar-
rancs de la Serra i el de les Valls, que en confluir formen 
el Barranc de l’Argentera, que va a parar, per la dreta, a 
la Riera de Riudecanyes.

Per tant, es tracta d’un municipi en el que el correcte 
manteniment de la xarxa de camins és imprescindible, 
atesa la seva orografia, per tal que els seus ciutadans i 
ciutadanes assoleixin un adequat grau de mobilitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a procedir, amb caràcter d’urgència, a l’arranja-
ment de la xarxa de camins del municipi de l’Argentera 
(Baix Camp).

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Fascicle segon
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proposta de resolució sobre el suport 
als tres projectes del consell comarcal 
de la segarra per a la resolució dels pro-
blemes de proveïment d’aigua potable
Tram. 250-02597/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64943 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

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

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Marta Alòs i Lòpez, 
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

El Consell Comarcal de la Segarra va aprovar tres 
projectes que ajudarien a resoldre alguns dels proble-
mes d’abastiment d’aigua potable a la comarca de la 
Segarra.

Un dels objectius és fer arribar aigua potable a un total 
de 27 masies de la comarca de la Segarra. Un altre, és 
el projecte de construcció d’una canonada per al sub-
ministrament d’aigua a diferents municipis de Plans de 
Sió, a la comarca Segarra, i a Ossó de Sió, a la comarca 
de l’Urgell.

I finalment, el tercer projecte, és la interconnexió entre 
les xarxes d’abastiment d’aigua potable entre el Mig 
Segre i la Vall de Sió.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 
a recolzar els tres projectes que s’han endegat des del 
Consell Comarcal de la Segarra, pel que fa a resoldre 
els problemes d’abastiment d’aigua potable a la comarca 
de la Segarra.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Marta Alòs i Lòpez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre el restabli-
ment del nombre de trajectes diaris en 
la línia d’autobús entre l’aleixar, maspu-
jols, vilaplana i reus
Tram. 250-02596/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64942 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Meritxell Ruiz Isern, i 
Carles Pellicer i Punyed, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

El Baix Camp el conformen 28 municipis, pobles i 
ciutats que configuren una comarca amb una activitat 
econòmica, comercial, agrícola i cultural importants. El 
desplaçament dels ciutadans entre una població i altra 
és continu, ja sigui per poder rebre serveis sanitaris, per 
accedir a centres educatius, per comprar...

Existeix una línia d’autobusos que uneix les poblaci-
ons de l’Aleixar, les Borges, Maspujols i Vilaplana que 
ofereix transport regular fins a Reus i entre aquests 
municipis.

El mes de desembre els Serveis Territorials de Política 
Territorial i Obres Públiques de Tarragona va comuni-
car als alcaldes que reduïen el nombre de trajectes diaris 
entre aquestes poblacions. Si fins l’any 2009 el nombre 
d’expedicions diàries era de set, ara l’han reduït fins a 
quatre. Aquest fet perjudica seriosament als ciutadans 
i ciutadanes d’aquests pobles que veuen com es retalla 
un servei públic de transport existent.

Tenint en compte que no existeix en aquests munici-
pis cap altra alternativa de transport que no sigui el 
vehicle privat i el nombre de desplaçament diaris que 
es realitzen entre aquests pobles per poder visitar cen-
tres mèdics, l’hospital, instituts, centres de formació o 
d’altres, 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 restablir el nombre de trajectes diaris que la 
línia de transport públic d’autobús feia entre l’Aleixar, 
Maspujols i Vilaplana i Reus.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Me-
ritxell Ruiz i Isern, diputada del G. P. de CiU; Carles 
Pellicer i Punyed, diputat del G. P. de CiU
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar, amb caràcter urgent, les obres de 
remodelació i ampliació del CEIP Gironella dins l’anu-
alitat 2010.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Montserrat Ribera i Puig, Irene Rigau i Oliver, dipu-
tades del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’ampliació 
i el millorament dels centres d’educació 
infantil i primària i la construcció d’un 
institut d’educació secundària a molins 
de rei (baix llobregat)
Tram. 250-02599/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 64945 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Univer-
sitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Joan Recasens i Gui-
not, i Irene Rigau i Oliver, diputats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb allò que es 
preveu a l’article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La mala planificació escolar duta a terme pel Govern 
de la Generalitat a Molins de Rei, en els darrers anys, 
ha portat a situacions no acceptables pel que fa a l’edu-
cació en aquest municipi, i si no s’actua amb celeritat 
el problema es farà insostenible.

Aquesta mala planificació va comportar que les associ-
acions de mares i pares (AMPA) dels centres d’educació 
infantil i primària (CEIP) i dels instituts d’ensenyament 
secundari (IES) de Molins de Rei, fessin un manifest on 
expressaven la seva preocupació i demanaven:

– Que les AMPA, a través dels seus representants, han 
de ser un interlocutor legítim i la seva opinió consi-
derada, per tal que les decisions que es prenguin no 
posin en perill el projecte educatiu de cap dels centres 
de primària i secundaria de Molins de Rei.

– Que el Departament d’Educació de la Generalitat ha 
de fer front al problema de la falta de places d’educació 
infantil i primària d’una manera integral, sense hipote-
car periòdicament els projectes educatius dels diferents 

proposta de resolució sobre les obres 
de remodelació i ampliació del ceip gi-
ronella durant el 2010
Tram. 250-02598/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 64944 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Univer-
sitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Montserrat Ribera 
i Puig, i Irene Rigau i Oliver, diputades del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

La remodelació del CEIP de Gironella era una obra 
prevista en les inversions al Berguedà del Pla de Mun-
tanya 2001-2005, bàsicament pel mal estat de l’edifici i 
la manca d’adequació a les necessitats del moment.

En aquest equipament mai s’hi han fet obres d’impor-
tància per part del Departament d’Educació i només 
s’ha portat a terme el manteniment, per part de l’Ajun-
tament.

L’estat actual de l’edifici fa que les obres siguin del tot 
indispensables. En aquest sentit, cal assenyalar que el 
sostre encara és amb encanyissat; hi ha moltes gote-
res quan plou; els vidres són els mateixos des de fa 50 
anys, i això suposa l’entrada de fred a l’hivern; hi ha 
una deficient instal·lació elèctrica; una mala situació de 
les aules; problemes de calefacció; no te gimnàs; no 
disposa d’aula científica, tampoc de biblioteca i no té 
aula d’acollida. Per tant, aquesta escola no compleix 
amb el prototip d’escola del s. xxi.

En el Pla de Muntanya 2008-2012 del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, no es va incloure 
la remodelació d’aquesta escola. Val a dir que es va pre-
sentar una al·legació, en aquest sentit, en el Pressupost 
de la Generalitat de l’any 2009, que no va prosperar, i 
ara s’ha tornat a presentar per al Pressupost de 2010.

Cal posar de relleu que hi ha tres raons que justifiquen 
prioritzar aquesta obra per a l’any 2010:

– Hi ha consens a l’Ajuntament de Gironella per tal 
d’impulsar aquesta actuació.

– A Gironella la natalitat incrementa any a any.

– L’Ajuntament té prevista una inversió –amb fons pro-
pis i amb el PUOSC– per a una llar d’infants que ara 
esta ubicada dins el CEIP, la qual cosa suposa alliberar 
espai per la remodelació.
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proposta de resolució sobre el servei de 
pediatria al baix maresme
Tram. 250-02600/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 64967 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, M. Belén Pajares i Ribas, Eva Garcia Ro-
dríguez, diputades, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta 
la següent Proposta de resolució per tal de ser substan-
ciada a la Comissió de Salut:

Exposició de motius

La falta de pediatres, és un dèficit estructural de la sa-
nitat catalana i del sistema sanitari en general. Aquesta 
escassetat està afectant al servei en nombrosos centres 
de salut catalans i en concret als centres del Baix Ma-
resme.

Una de les conseqüències d’aquesta situació, és un ex-
cés de rotació en les places de pediatria en els centres 
catalans. En la localitat de Teià (Maresme) en el dar-
rer any han passat consulta quatre pediatres diferents, 
el que dificulta la necessària confiança entre usuaris 
i facultatius. La situació ara s’ha complicat perquè la 
metgessa que visitava ha demanat un permís i la plaça 
no ha estat coberta.

De la mateixa manera, recentment s’han quedat sense 
servei de pediatria els municipis de Vilassar de Dalt i 
Alella. Tots aquests pacients, ara han de visitar-se en el 
CAP del Masnou.

Tot i que el Departament de Salut ha anunciat que es 
restabliran les visites del pediatre a Teià a partir del 
25 de gener, l’alta rotació de metges de pediatria en la 
comarca del Baix Maresme ha de solucionar-se.

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 evitar l’excessiva rotació de facultatius de les 
consultes de pediatria del Baix Maresme i restablir el 
servei en les localitats que l’hagin perdut per mobilitat 
o baixes dels facultatius.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

Dolors Montserrat i Culleré, M. Belén Pajares i Ribas, 
Eva Garcia Rodríguez

CEIP, com ha passat quan s’han afegit grups desdoblats 
sense invertir els recursos necessaris.

Són massa anys seguits creant grups de més en escoles 
diferents, sense recursos humans, sense les infraestruc-
tures necessàries, i la falta de creació d’una nova línea 
ja fa temps imprescindible, està afectant negativament 
el correcte funcionament dels altres centres.

– Que el Departament d’Educació de la Generalitat 
compleixi, amb caràcter urgent, els compromisos ad-
quirits amb l’Ajuntament de Molins de Rei i les diferents 
escoles:

• L’aprovació amb caràcter urgent i extraordinari de 
les obres d’ampliació al CEIP Castell Ciuró a centre 
de dues línies.

• Fer les obres d’ampliació i millora del CEIP Ferran 
Agulló i del CEIP Estel.

Vist l’estat de retard de la planificació i execució d’obres 
a l’escola primària es creu urgent actuar a l’escola se-
cundaria. Per tant, cal que es planifiqui adequadament 
l’ensenyament secundari amb la creació de les places 
necessàries, que són totalment previsibles, ja que els 
alumnes ja estan matriculats ara a la primària.

Aquestes reclamacions van rebre el suport unànime 
del ple de l’Ajuntament de Molins de Rei i posaven de 
manifest la falta de planificació de la Generalitat en 
l’ensenyament al municipi.

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

Proposta de resolució

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

1. Dur a terme, amb caràcter urgent, les obres necessà-
ries d’ampliació i millora als centres d’educació infantil 
i primària de Molins de Rei, especialment l’aprovació 
i execució de les obres d’ampliació del CEIP Castell 
Ciuró a centre de dues línies.

2. En l’àmbit de l’educació secundària, dur a terme la 
construcció d’un nou institut d’ensenyament secundari 
per tal que en els propers anys no es col·lapsi com ha 
passat amb la primària.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Joan 
Recasens i Guinot, diputat del G. P. de CiU; Irene Rigau 
i Oliver, diputada del G. P. de CiU
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMòRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

procediment relatiu a l’informe de fisca-
lització 12/2009, referent a gestió d’infra-
estructures, sa, corresponent al 2005; a 
l’informe de fiscalització 13/2009, refe-
rent a la xarxa hospitalària d’utilització 
pública, corresponent al 2006; a l’infor-
me de fiscalització 16/2009, referent al 
programa pressupostari «serveis com-
plementaris a l’educació» (424), del de-
partament d’educació, corresponent al 
2007; a l’informe de fiscalització 18/2009, 
referent al centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la informació, correspo-
nent al 2006
Tram. 256-00057/08, 256-00058/08, 256-
00059/08 i 256-00061/08

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 21.01.2010

Propostes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
de la Cambra, presenta la proposta de resolució subse-
güent al debat dels procediments relatius a l’Informe 
de fiscalització 12/2009, referent a Gestió d’Infraes-
tructures, SA, corresponent al 2005 (256-00057/08); 
l’Informe de fiscalització 13/2009, referent a la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública, corresponent al 2006 
(256-00058/08); l’Informe de fiscalització 16/2009, 
referent al Programa 424, Serveis complementaris a 
l’educació, del Departament d’Educació, corresponent 
al 2007 (256-00059/08) i l’Informe de fiscalització 
18/2009, referent al Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació, corresponent al 2006 
(256-00061/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

Aprova l’Informe de fiscalització 12/2009, referent a 
Gestió d’Infraestructures, SA, corresponent al 2005 
(256-00057/08); l’Informe de fiscalització 13/2009, 
referent a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, 

proposta de resolució sobre la revisió 
de la senyalització vertical de la ronda 
de sant sadurní d’anoia (alt penedès)
Tram. 250-02601/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 64968 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

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

En els darrers temps, s’està fent un esforç per millorar 
la senyalització de les carreteres catalanes.

Darrerament, s’ha fet la renovació de la senyalització 
vertical del conegut com a cinturó de ronda de Sant 
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), que envolta tota la lo-
calitat i permet connectar amb barris, polígons i altres 
localitats de l’entorn.

Però al renovar la senyalització vertical, aquesta no s’ha 
realitzat tot el correctament que fora necessari. S’han 
produït algunes omissions que generen desorientació 
entre els conductors.

Aquest és el cas de l’accés al barri d’Espiells i la seva 
església romànica del segle xi. Per accedir a aquest barri 
de Sant Sadurní d’Anoia, s’ha de fer a través dels acces-
sos als polígons de Molí del Racó i Can Bosch, els quals 
si estan senyalitzats, però no en canvi a Espiells.

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 revisar la senyalització vertical de l’anomenada 
ronda de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), per tal 
d’incloure els senyals indicatius d’accés al barri d’Es-
piells i a la seva església romànica del segle xi.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2010

Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet Navarro, San-
ti Rodríguez i Serra
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2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a seguir 
las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas que 
recogen los informes mencionados.

Palau del Parlament, 20 de enero de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del Grupo Mixto

Propostes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió

A la mesa de la comissió de la sindicatura de 
comptes

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
de l’Informe de fiscalització 12/2009, referent a Ges-
tió d’Infraestructures, SA, corresponent al 2005 (tram. 
256-00057/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 12/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, 
corresponent al 2005 (tram. 256-00057/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

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

A la mesa de la comissió de la sindicatura de 
comptes

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 13/2009, referent a la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública, corresponent al 2006 
(tram. 256-00058/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 13/2009, referent a la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública, corresponent al 2006 (tram. 256-
00058/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010
Oriol Pujol i Ferrusola

Portaveu del G. P. de CiU

corresponent al 2006 (256-00058/08); l’Informe de fis-
calització 16/2009, referent al Programa 424, Serveis 
complementaris a l’educació, del Departament d’Educa-
ció, corresponent al 2007 (256-00059/08) i l’Informe de 
fiscalització 18/2009, referent al Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent 
al 2006 (256-00061/08).

Insta al Govern de Catalunya a seguir les recomanaci-
ons de la Sindicatura de Comptes.

Constata, pel que fa a l’Informe de fiscalització 18/2009, 
referent al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació, corresponent al 2006 (256-00061/08), 
que els contractes adjudicats per a la realització del 
projecte AOC en els exercicis 2002 i 2003 per 79,24 
MEUR i les llicencies SAP adquirides l’any 2003 per 
22,64 MEUR adjudicats de forma directe no es van 
licitar seguint els procediments establerts per la nor-
mativa d’aplicació conculcant els principis de legalitat, 
transparència, concurrència i publicitat.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC; Dolors Camats i Luis, 
portaveu ICV-EUiA

Propostes presentades pel Grup Mixt

A la Mesa del Parlament

José Domingo Domingo, portavoz adjunto del Grupo 
Mixto, de conformidad con lo que dispone el artículo 
164.5 y concordantes del Reglamento de la Cámara, pre-
senta la propuesta de resolución subsiguiente al debate 
de los procedimientos relativos a los siguientes infor-
mes de fiscalización presentados por la Sindicatura de 
Cuentas: 12/2009, referente a Gestió d’Infraestructures, 
SA, correspondiente al 2005 (tram. 256-00057/08); 
13/2009, referente a la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública, correspondiente al 2006 (tram. 256-00058/08); 
16/2009, referente al Programa 424, Serveis comple-
mentaris a l’educació, del Departamento de Educa-
ción, correspondiente al 2007 (tram. 256-00059/08); 
y 18/2009, referente al Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació, correspondiente al 2006 
(tram. 256-00061/08).

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba los informes de fis-
calización 12/2009, referente a Gestió d’Infraestructu-
res, SA, correspondiente al 2005 (tram. 256-00057/08); 
13/2009, referente a la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública, correspondiente al 2006 (tram. 256-00058/08); 
16/2009, referente al Programa 424, Serveis complemen-
taris a l’educació, del Departamento de Educación, co-
rrespondiente al 2007 (tram. 256-00059/08); y 18/2009, 
referente al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació, correspondiente al 2006 (tram. 256-
00061/08).
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Propostes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, M. Àngels 
Olano i Garcia i Josep Enric Millo i Rocher, diputats, 
fent ús del que es preveu a l’article 164 del Reglament 
de la Cambra, presenta les següents Propostes de Reso-
lució subsegüents al procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 12/2009, referent a Gestió d’Infraestructu-
res, SA, corresponent al 2005 (NT 256-00057/08)

Propostes de resolució:

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 12/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, 
corresponent al 2005 i assumeix les seves conclusions 
i recomanacions.

Palau del Parlament de Catalunya, 20 de gener de 2010

Dolors Montserrat, M. Àngels Olano, Josep Enric Millo

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, M. Àngels 
Olano i Garcia i Josep Enric Millo i Rocher, diputats, 
fent ús del que es preveu a l’article 164 del Reglament 
de la Cambra, presenta les següents Propostes de Re-
solució subsegüents al procediment relatiu l’Informe de 
fiscalització 13/2009, referent a la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública, corresponent al 2006 (NT 256-
00058/08)

Propostes de resolució:

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 13/2009, referent a la Xarxa Hospitalària d’Utilit-
zació Pública, corresponent al 2006 i assumeix les seves 
conclusions i recomanacions.

Palau del Parlament de Catalunya, 20 de gener de 2010

Dolors Montserrat, M. Àngels Olano, Josep Enric Millo

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Enric 
Millo i Rocher, i Rafael López i Rueda diputats, fent 
ús del que es preveu a l’article 164 del Reglament de la 
Cambra, presenta les següents Propostes de Resolució 
subsegüents al Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 16/2009, referent al Programa 424, Serveis 
complementaris a l’educació, del Departament d’Edu-
cació, corresponent al 2007 (256-00059/08)

A la mesa de la comissió de la sindicatura de 
comptes

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
de l’Informe de fiscalització 16/2009, referent al Pro-
grama 424, Serveis complementaris a l’educació, del 
Departament d’Educació, corresponent al 2007 (tram. 
256-00059/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 16/2009, referent al Programa 424, Serveis com-
plementaris a l’educació, del Departament d’Educació, 
corresponent al 2007 (tram. 256-00059/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

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

A la mesa de la comissió de la sindicatura de 
comptes

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 18/2009, referent al Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, 
corresponent al 2006 (tram. 256-00061/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 18/2009, referent al Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació, corresponent al 2006 
(tram. 256-00061/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU
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laboració entre el Departament d’Educació i l’Associa-
ció de Mestres Rosa Sensat.

Vulneració de l’article 93 en la publicació de l’adjudi-
cació del Contracte de serveis d’informació d’actualitat 
i de blocs per a centres educatius.

Vulneració del procediment del Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (TRLCAP) 
en el conveni de col·laboració del Departament d’Edu-
cació amb l’Associació Avalot al camuflar un contracte 
administratiu especial com a conveni de col·laboració.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que el Departament d’Educació faci l’ator-
gament d’ajuts i subvencions d’acord amb la normativa 
establerta en el Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, en el Text Refós de la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, en la Llei General de 
Subvencions i en la resta de normativa que sigui aplica-
ble i respectant els principis de publicitat, transparència, 
concurrència i objectivitat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer que el Departament d’Educació pel que fa 
a la utilització de la figura del conveni de col·laboració 
s’ajusti a allò que preveu la legislació i no s’utilitzi en 
substitució de procediments de contractació o d’atorga-
ment de subvencions que garanteixen els principis de 
publicitat, concurrència i objectivitat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat i al Departament d’Educació a donar compliment 
al que preveu la Disposició addicional quarta del Decret 
299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa 
a l’alumnat amb necessitats educatives especials, que 
estableix que «El Departament d’Ensenyament dictarà 
les disposicions necessàries per concretar amb quines 
administracions públiques, institucions i entitats sense 
ànim de lucre es poden realitzar aquestes activitats de 
caràcter complementari, autoritzar les modificacions 
del currículum que s’hi imparteixen i en farà el segui-
ment i l’avaluació que legalment s’estableixi.» i insta 
al Departament a dictar les disposicions necessàries 
previstes en aquesta disposició per poder establir un 
procediment que garanteixi la seva solvència tècnica; 
que asseguri que tenen els mitjans, tant materials com 
personals, necessaris per suplir la tasca del Departa-
ment d’Educació pel que fa a aquestes activitats, així 
com l’experiència necessària; que asseguri que les en-
titats a les quals s’encarrega aquesta tasca estan al cor-
rent d’obligacions amb l’Administració i, en definitiva, 
que garanteixi que l’elecció d’una entitat o una altra 
no s’ha fet de forma arbitrària sinó seguint uns criteris 
legalment establerts i coneguts per totes les entitats que 
podrien prestar el servei.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir uns 
criteris públics per a la selecció dels ajuntaments que en 
els quals es desenvoluparan els plans educatius d’entorn, 
als quals puguin optar tots els ajuntaments en condici-
ons d’igualtat i pública concurrència on s’estableixin 
objectius clars i indicadors homogenis i quantificables, 
i que s’especifiquin les ponderacions dels criteris per a 
l’assignació d’aquests recursos

Propostes de resolució:

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 16/2009, referent al Programa 424, Serveis com-
plementaris a l’educació, del Departament d’Educació, 
corresponent al 2007 i assumeix les seves conclusions 
i recomanacions.

El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació 
perquè en l’Informe de fiscalització del Programa 424, 
Serveis complementaris a l’educació, del Departament 
d’Educació, corresponent a l’exercici 2007, la Sindicatu-
ra ha trobat un seguit de 57 observacions, irregularitats i 
il·legalitats que afecten a més del 50% de les actuacions 
del Programa.

El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació 
per les il·legalitats manifestes comeses pel Departament 
d’Educació que es concreten en els següents fets:

Vulneració de l’article 141 del Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (TRLCAP) 
en l’adjudicació del servei de transport escolar d’educa-
ció especial per a la ciutat de Barcelona en la que es van 
fer dos procediments negociats sense publicitat per a 
adjudicar un lot que va quedar desert en el procediment 
de concurs obert i en les que es van modificar substan-
cialment les condicions originals del concurs, per la 
qual cosa s’haurien d’haver fet nous concursos.

Vulneració de l’article 94 del Text Refós de la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya (TRLFPC) en la subs-
cripció de convenis de col·laboració amb les entitats 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat; la Fundación Se-
cretariado Gitano; la Fundació Save The Children; la 
Fundació Catalana Síndrome de Down; i a la Fundació 
Catalana de l’Esplai, mitjançant els quals se’ls atorga-
ven subvencions directes sense seguir el procediment 
establert en la legislació.

Vulneració de l’article 90.3 del Text Refós de la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya (TRLFPC) que espe-
cifica els supòsits en els quals la concurrència pública 
no és preceptiva en el Conveni entre la Generalitat, Es-
coltes Catalans i la Fundació Escolta Josep Carol; en el 
Conveni entre la Generalitat i Minyons Escoltes de Sant 
Jordi; i en el Conveni entre la Generalitat i el Moviment 
Laic i Progressista.

Vulneració del principi d’urgència establert per la 
Sentència 3.438 de 28 d’octubre de 1992 del Tribunal 
Suprem en la que especificava que «la urgencia mera-
mente subjetiva (...) no permite considerar urgente –en 
forma objetiva– lo que antes no lo era ya que, de acep-
tarse tal criterio, podría quedar al arbitrio subjetivo lo 
que la norma configura como necesidad apremiante o 
circunstancia imprevisible» en el contracte del servei de 
monitors per al menjador, esbarjo o temps lliure al CEIP 
Mediterrània de Sant Adrià de Besòs, quan, segons la 
Sindicatura de Comptes, en aquests expedients no es 
donaven les circumstàncies objectives per a l’aplicació 
del procediment d’urgència.

Vulneració de l’article 22 de la Llei General de Subven-
cions, que estableix en quin casos podran concedir-se 
de forma directa les subvencions, en el conveni de col-
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procediment relatiu a l’informe sobre 
el compte general de la generalitat de 
catalunya corresponent al 2007
Tram. 257-00004/08

Ponència de caràcter informatiu

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió 
tinguda el dia 19 de gener de 2010, d’acord amb l’ar-
ticle 163.2 del Reglament, ha nomenat la Ponència de 
caràcter informatiu per a estudiar l’informe i el Compte 
general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 
2007 (tram. 257-00004/08), que resta constituïda pels 
membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Jordi Turull i Negre

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sr. Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sra. Maria Àngels Cabasés Piqué

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya:

Sra. Josep Enric Millo i Rocher

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

Sr. Daniel Pi i Noya

Grup Mixt:

Sr. José Domingo Domingo

Palau del Parlament, 19 de gener de 2010

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

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Edu-
cació a millorar les eines de planificació de les políti-
ques públiques continguts a les memòries de programes 
amb els següents objectius:

Que el diagnòstic de la situació inclogui la descripció de 
la situació; la identificació dels problemes o necessitats; 
la identificació de la població o col·lectiu; i les referèn-
cies a algun estudi i anàlisi o mandat legal.

Que es realitzi una distinció entre objectius i serveis, 
productes i activitats.

Que els objectius se separin entre objectius estratègics 
i objectius operatius,

Que en els objectius s’identifiqui l’horitzó temporal; 
s’especifiqui i es quantifiqui resultats concrets; s’espe-
cifiqui les accions per aconseguir els resultats desitjats; i 
es presenti la situació de partida i la situació a què es vol 
arribar amb dades quantificables que permetin mesurar 
l’evolució aconseguida.

El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació 
perquè el Departament d’Educació no hagi presentat 
cap informe de seguiment i avaluació del Programa 
424 i l’insta a presentar anualment al Parlament, un 
cop tancat el pressupost de l’any anterior, un informe 
d’avaluació dels programes del Departament que per-
meti conèixer el grau d’assoliment dels objectius, detec-
tar punts de millora i aprofitar l’experiència assolida per 
planificar el futur.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

Dolors Montserrat, Enric Millo, Rafael López

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, M. Àngels 
Olano i Garcia i Josep Enric Millo i Rocher, diputats, 
fent ús del que es preveu a l’article 164 del Reglament de 
la Cambra, presenta les següents Propostes de Resolució 
subsegüents al procediment relatiu l’Informe de fiscalit-
zació 18/2009, referent al Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació, corresponent al 2006 
(NT 256-00061/08)

Propostes de resolució:

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 18/2009, referent al Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació, corresponent al 2006 i 
assumeix les seves conclusions i recomanacions.

Palau del Parlament de Catalunya, 20 de gener de 2010

Dolors Montserrat, M. Àngels Olano, Josep Enric Millo
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al cual subsiste ya que esta cuota, al no ser selectiva, no 
permite su concentración en los productos demandados 
en una lengua, sino que es indiscriminada, de manera 
que en todo lo que se proyecte será de aplicación la 
cuota de distribución, aunque no haya demanda.

c) Es una interferencia ciega que anula las facultades 
más elementales del operador de un mercado, que fun-
damentalmente pasan por no realizar actividades no 
demandadas que reduzcan el beneficio o causen pér-
didas al empresario.

d) El proyecto ignora la realidad del mercado y la ex-
periencia del sector, que revela que la cuota de cine 
europeo que se aplica en España desde hace más de 
65 años y que obliga al exhibidor a que el 25% de las 
sesiones que programe en su cine sean de cine europeo, 
se ha demostrado inoperante para conseguir el objetivo 
propuesto, a saber, el aumento de la demanda de cine 
español que actualmente se situa en un reducido 13%.

2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’addició al punt 2

2. Adoptar medidas de fomento del uso de la lengua 
catalana, conjuntamente con los sectores de la distribu-
ción y de la exhibición, renunciando y derogando aque-
llas medidas que supongan imposición o sanción.

3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

4. Que se supriman los artículos 24 y 25 sobre la Red 
Concertada de Pantallas Cinematográficas de Catalu-
ña dado que proponer toda una red de pantallas para 
un producto con baja demanda por parte de los consu-
midores, no tiene porque ser una prioridad de gasto de 
las administraciones públicas, además de ser de difícil 
justificación su viabilidad empresarial.

4 Esmena núm. 4
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

5. Que se suprima la Disposición Final Segunda que re-
gula la creación de un impuesto para dotar el Fondo de 
fomento de la exhibición debido al contrasentido de que 
este fondo se nutre básicamente de las propias salas de 
exhibición y va a parar a las salas de exhibición con lo 
cual, si su recaudación es simétrica, pero su asignación 
es asimétrica puede crear graves perjuicios al penar a 
las salas más eficaces y eficientes.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2010

Dolors Montserrat Rafael López

3.15. MOCIONS SUBSEGüENTS A INTERPEL-
LACIONS

moció subsegüent a la interpel·lació al 
govern sobre el debat generat entre els 
professionals de la indústria cinemato-
gràfica amb relació a l’avantprojecte de 
llei del cinema
Tram. 302-00207/08

Esmenes presentades
Reg. 65038 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 27.01.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 65038)

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 que preveu 
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 debat generat entre els professionals 
de la indústria cinematogràfica amb relació a l’avantpro-
jecte de llei del cinema (tram. 302-00207/08).

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’addició al punt 1

1. Que modifique el artículo 18 del anteproyecto de ley 
del cine en el que se impone unas cuotas lingüísticas 
del 50% en catalán para las películas de las que se dis-
tribuyan más de quince copias, con el fin de evitar la 
aplicación de un régimen sancionador innecesario que 
perjudica la libertad de empresa, constatando que con la 
imposición de una cuota lingüística de distribución:

a) El departamento de Cultura pone de manifiesto un 
desconocimiento absoluto sobre el funcionamiento de 
sector, sin entender que se está imponiendo unas obli-
gaciones a empresas no radicadas en Cataluña, lo que 
implica el riesgo que la distribución del producto no 
quede garantizada en nuestra comunidad, o que sólo 
se distribuya producto para las quince salas más ren-
tables, mientra el resto de cines tienen el riesgo de des-
aparecer si el distribuidor decide limitar el número de 
copias a quince para evitar la imposición lingüística.

b) Supone un interferencia máxima e indiscriminada 
en las opciones de todo emprendedor y empresario de 
servicios para analizar la demanda del público gracia 
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ra insuficient cap model basat en el sistema de minori-
es de bloqueig per part de les institucions catalanes a 
l’òrgan rector de l’Aeroport del Prat.»

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

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

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 65036)

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb 
allò q que preveu l’article 139.4 del Reglament de la 
Cambra presenta la següent esmena a la moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’assumpció 
de competències en matèria de transport (tram. 302-
00209/08).

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De substitució de l’apartat A

A) El Parlament de Catalunya constata que els resultats 
de la negociació del traspàs del servei de rodalies de 
Barcelona al Govern de la Generalitat han estat insa-
tisfactoris ja que comporten la impossibilitat materi-
al i econòmica de millorar el servei, les freqüències, i 
ajustar les tarifes a l’increment dels preus, sense que 
això comporti una major càrrega econòmica per a la 
Generalitat. Malgrat això, els ciutadans tenen dret a 
gaudir d’un servei de rodalies eficient que s’ajusti a les 
seves necessitats i per tant, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a:

1. Realitzar una revisió de l’increment de les tarifes 
aprovades per a l’any 2010, per tal d’ajustar-les a l’in-
crement de l’índex general de preus al consum (IPC).

2. Incrementar el nombre de freqüències en les línies de 
rodalies que pateixen majors aglomeracions en hores 
punta.

3. Instar la revisió de les condicions econòmiques es-
tablertes en els acords de traspàs del servei de rodali-
es de Barcelona a la Generalitat, en relació al dèficit 
d’explotació.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2010

Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet Navarro

moció subsegüent a la interpel·lació al 
govern sobre l’assumpció de compe-
tències en matèria de transport
Tram. 302-00209/08

Esmenes presentades
Reg. 64780, 65036 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 27.01.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 64780)

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 l’assumpció de competències en matèria de trans-
port (N. T. 302-00209/08).

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:

«El Parlament de Catalunya:

1. Insta el Govern a instar el Govern de l’Estat a dur a 
terme el més aviat possible el traspàs a la Generalitat 
dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell.

2. Rebutja qualsevol definició de nou model aeroportua-
ri que afecti l’Aeroport de Barcelona que divergeixi dels 
mandats parlamentaris aprovats durant aquesta legis-
latura (Resolució 87/VIII del Parlament de Catalunya 
sobre la gestió de l’aeroport de Barcelona i Moció 50/
VIII del Parlament de Catalunya sobre la participació 
de les institucions catalanes en la gestió de les infraes-
tructures aeroportuàries). En conseqüència, ateses les 
darreres propostes del Ministeri de Foment, es conside-
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3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt

4) Inclouran les Mesures i propostes de les Jornades 
sectorials per l’elaboració del Pla Nacional de l’Asso-
ciacionisme.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2010

Dolors Montserrat Rafael López

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 65039)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que preveu l’article 139.4 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent esmena a la Moció del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la promoció del volunta-
riat (302-00210/08).

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

Nova redacció

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a que la futura normativa que ha 
de crear l’Agència Catalana del voluntariat:

1. Compti amb la participació i la consulta prèvies 
de les entitats i federacions del món associatiu i del 
voluntariat de Catalunya –tal i com ja s’ha iniciat–, 
especialment a través dels organismes participatius ja 
constituïts: la Comissió Rectora del Pla Nacional de 
l’Associacionisme i Voluntariat, i el Consell del Volun-
tariat.

2. S’elabori atenent a les directrius establertes al Pla 
Nacional d’Associacionisme i Voluntariat.»

Palau del Parlament, 26 de gener de 2010

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 la promoció del volun-
tariat
Tram. 302-00210/08

Esmenes presentades
Reg. 65037, 65039 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 27.01.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 65037)

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 la promoció del voluntariat (tram. 
302-00210/08).

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou paràgraf

El Parlament de Catalunya considera l’actual model 
català del voluntariat, viu en la xarxa de l’associaci-
onisme, com un model òptim que fomenta i promou el 
compromís de les entitats a favor del bé comú de la 
ciutadania.

2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’addició al punt 1

1) Comptaran amb la participació i la consulta prèvies 
de les entitats i federacions del món associatiu i del vo-
luntariat de Catalunya, especialment les que formen part 
del consell rector del Pla Nacional de l’Associacionisme 
i el Voluntaritat, així com els representants de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i del 
Consell d’Associacions de Barcelona com a membres 
que han format part de la resposta conjunta al docu-
ment de l’Avantprojecte de Llei d’Acció Voluntària.
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El Parlament de Catalunya valora positivament la ra-
pidesa de la convocatòria del Comitè Català d’Ajut 
Humanitari i d’Emergència, el qual actua a Haití des 
de l’endemà mateix del devastador terratrèmol. El Co-
mitè Català coordina i avalua les possibles actuacions 
d’emergència humanitària de les administracions pú-
bliques i la societat civil que es poden executar des de 
Catalunya, a fi de garantir una resposta àgil i eficaç, 
d’acord amb el Govern espanyol, la Unió Europea, les 
Nacions Unides i els organismes internacionals.

El Parlament reconeix la solidaritat del poble de Cata-
lunya, mostrada per mitjà de les institucions (el Govern, 
per mitjà de l’Agència Catalana de Cooperació; els ajun-
taments, i determinats serveis públics, com els bombers 
i els serveis sanitaris) i de la societat civil, que per mitjà 
de les ONG i de col·lectius molt diversos està recollint 
donacions de la ciutadania, en una gran part dels casos 
a títol individual.

El Parlament fa una crida a mantenir i ampliar la so-
lidaritat de Catalunya amb el poble d’Haití en la línia 
de la resposta que històricament Catalunya ha donat 
davant de catàstrofes naturals de magnituds similars, 
sense oblidar els altres damnificats que per diverses 
raons necessiten ajuda arreu del món.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2010

4.45. COMPOSICIó DELS òRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

composició de la comissió de Treball, 
indústria, comerç i Turisme
Tram. 410-00004/08

Substitució de diputats
Reg. 64634 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 26.01.2010

Alta: Caterina Mieras i Barceló

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS òRGANS DE LA CAMBRA

declaració del parlament de catalunya 
de suport a Haití pels danys ocasionats 
pel terratrèmol
Tram. 401-00046/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 68, 27.01.2010, DSPC-P 106

A Haití, el 12 de gener, el pitjor terratrèmol en dos-cents 
anys d’existència del país ha sacsejat la terra i s’ha endut 
la vida de desenes de milers d’haitians i les cases de 
centenars de milers. També han desaparegut hospitals, 
escoles, esglésies, universitats, centrals d’energia, edi-
ficis governamentals, la seu de la Missió de les Naci-
ons Unides, el palau presidencial i una inacabable llista 
d’edificis vitals per a la pervivència de l’Estat i el futur 
del poble d’Haití.

Situat a l’illa caribenya d’Hispaniola, Haití és un país 
molt vulnerable als desastres naturals, que ha patit, a 
més, una contínua inestabilitat política. Des de la seva 
creació com a estat independent el 1804, quan els es-
claus afroamericans es van alliberar i van ésser els pri-
mers del món a abolir l’esclavitud, Haití ha esdevingut 
l’estat més pobre de l’hemisferi occidental, amb un ín-
dex de desenvolupament humà que el situa al lloc 149è 
d’entre 182 estats.

El Parlament de Catalunya constata que la situació que 
ara mateix es viu a Haití és molt crítica a causa de la 
magnitud del sisme i de les rèpliques posteriors. Tot i 
que no hi ha encara un balanç oficial de víctimes, es 
calcula que podria haver-n’hi més de cent mil.

A les regions damnificades, les necessitats més imme-
diates han estat la recerca i el rescat de supervivents, 
les urgències sanitàries, l’aigua i el sanejament, l’allotja-
ment d’emergència, la logística i les telecomunicacions. 
Després de la primera reacció d’ajuda, caldrà continuar 
atenent els ferits i proporcionar a les persones desempa-
rades aigua potable, aliments i un sostre per a aixoplu-
gar-se. I més endavant, caldrà restablir progressivament 
els serveis. Una vegada més, la destrucció de vides i de 
béns ha perjudicat d’una manera especialment dura els 
barris pobres i les classes socials populars.

El Parlament de Catalunya expressa el seu condol al 
poble haitià, s’hi solidaritza per la greu situació que 
pateix i valora positivament totes les accions d’ajuda 
humanitària internacional que s’estan duent a terme per 
atenuar les conseqüències del desastre.
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

control del compliment de la resolució 
318/viii, sobre el desdoblament de l’eix 
viari comprès entre alfarràs i Tàrrega
Tram. 290-00274/08

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 64946).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.01.2010. (Tra-
mitació d’acord amb l’article 140.4 del Reglament i tra-
mesa de la sol·licitud a la Comissió).

Comissió tramitadora: Comissió de Política Territorial.

A la mesa de la comissió de politica territorial

Oriol Pujol i Ferrusola i Josep Rull i Andreu, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb l’article 140.6 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya, sol·liciten que l’ordre del dia de la primera Co-
missió de Política Territorial que es convoqui en aquest 
període de sessions, inclogui l’assumpte relatiu al no 
retiment de compte pel Govern per manca de tramesa 
de documentació requerida pel que fa a la Resolució 
318/VIII sobre el desdoblament de l’eix viari comprès 
entre Alfarràs i Tàrrega.

El text de la resolució esmentada –publicada al Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 343 bis, de 3 
de novembre de 2008– indica que el termini de compli-
ment serà el més breu possible, sempre dins d’aquesta 
legislatura.

En aquest sentit, cal posar de manifest que l’article 
140.3 del Reglament del Parlament assenyala que si no 
s’especifica cap termini concret, com és aquest cas, el 
Govern ha de retre compte del compliment en un ter-
mini de quatre mesos.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2010

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

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

composició de la comissió de peti-
cions
Tram. 412-00002/08

Renúncia a la vicepresidència
Reg. 64675 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa del Parlament

Josep M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, comunica la seva 
renúncia com a vicepresident de la Mesa de la Comissió 
de Peticions.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2010

Josep M. Pelegrí i Aixut
Portaveu adjunt del G. P. de CiU

Substitució de diputats
Reg. 64653 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, proposa que la diputada Merit-
xell Ruiz Isern substitueixi a l’Hble. Sr. Josep M. Pelegrí 
i Aixut en la condició de vicepresidenta de la Mesa de 
la Comissió de Peticions.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2010

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



Núm. 622 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1 de febrer de 2010

51

INFORMACIó

4.50.01.

control del compliment de la resolució 
478/viii, sobre el manteniment del por-
tal gencat i de la llengua catalana com 
a idioma per defecte en l’accés als seus 
continguts, i sobre la millora de l’accés 
a aquests continguts per mitjà d’aplica-
cions i ginys
Tram. 290-00422/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 64767 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa del Parlament

Número d’expedient: 290-00422/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 478/VIII, 
sobre el manteniment del portal Gencat i de la llengua 
catalana com a idioma per defecte en l’accés als seus 
contingut, i sobre la millora de l’accés a aquests contin-
guts per mitjà d’aplicacions i ginys

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, de-
nominació i determinació de l’àmbit de competència 
dels departaments de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el 
que disposen els articles 140 i 146 del Reglament del 
Parlament, dono trasllat de l’informe de compliment 
de la Resolució 478/VIII (número de tramitació 290-
00422/08).

Barcelona, 19 de gener de 2010

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

Annex

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 478/VIII, sobre el 
manteniment del portal Gencat i de la llengua catalana 
com a idioma per defecte en l’accés al seus continguts, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions:

El portal Gencat no ha deixat d’augmentar en nombre 
i qualitat de serveis dirigits als ciutadans, el que es tra-
dueix en un augment constant de les visites. Si el 2008 
es va tancar amb 136 milions de visites, al 2009 s’ha 
arribat als 154 milions el que significa un increment 
del 12%.

Alguns dels serveis que s’han posat en marxa darre-
rament són:

control del compliment de la resolució 
467/viii, sobre l’elaboració d’un llibre 
d’estil sobre el tractament de la salut 
mental en els mitjans de comunicació
Tram. 290-00412/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 65020 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.01.2010

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolució amb número de trami-
tació 290-00412/08 - 467/VIII, sobre l’elaboració d’un 
llibre d’estil sobre el tractament de la salut mental en els 
mitjans de comunicació, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 22 de gener de 2010

Marina Geli i Fàbrega

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera de Salut (reg. 65020).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 4 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 2 de 
febrer de 2010, a les 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, sessió del 28.01.2010.
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control del compliment de la resolució 
483/viii, sobre la reclamació del retorn 
dels documents esportius de la genera-
litat republicana que es troben a la bibli-
oteca de l’institut nacional d’educació 
física de madrid
Tram. 290-00427/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 64597 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00427/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 483/VIII, 
sobre la reclamació del retorn dels documents esportius 
de la Generalitat republicana que es troben a la bibliote-
ca de l’Institut Nacional d’Educació Física de Madrid.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment a la 
Resolució 483/VIII sobre la reclamació del retorn dels 
documents esportius de la Generalitat republicana que 
es troben a la biblioteca de l’Institut Nacional d’Edu-
cació Física de Madrid (núm. tram. 290-00427/08), 
us informo amb el document annex de la Secretaria 
General de l’Esport, de les actuacions que s’han portat 
a terme.

Barcelona, 18 de gener de 2010

Josep-Lluís Carod-Rovira
Conseller de la Vicepresidència

Annex

Informe de compliment de la Resolució 483/VII (290-
00427/08) del Parlament de Catalunya, sobre la recla-
mació del retorn dels documents esportius de la Ge-
neralitat republicana que es troben a la biblioteca de 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Madrid

La Secretaria General de l’Esport, en compliment de 
l’esmentada Resolució i d’acord amb el que establia el 
conveni signat l’any 1983 entre el llavors president de la 
Generalitat Molt Hble. Sr. Jordi Pujol i l’Excm. Secreta-
rio de Estado para el Deporte, Sr. Romà Cuyàs (annexem 
còpia), ha dut a terme un seguit d’actuacions adreçades a 
finalitzar la segona fase del traspàs del fons bibliogràfic 
que llavors va restar pendent d’investigació.

Amb aquesta finalitat, el Consell Català de l’Esport ha 
adreçat un escrit al Director General de Universidades 
e Investigación, Il·lm. Sr. Jon Juaristi Linacero, infor-
mant-lo del contingut de l’esmentada Resolució i, alho-
ra, demanant-l’hi la represa dels treballs de recuperació 

– Portal amb les adreces localitzades en el mapa de 
15.000 equipament d’interès ciutadà

– Guia de Catalunya amb localitzador de carrers i in-
drets totalment accessible

– Web Feina Activa

– Oficina Virtual de Tràmits Gencat OVT

L’estratègia de producció de nous serveis a Gencat ha 
merescut una menció en la darrera edición dels Euro-
pean eGovernment Awards celebrada a Suècia el passat 
novembre on la Generalitat era finalista en dues cate-
gories.

Pel que fa referència a portals especials i multimèdia 
que s’han posat en marxa darrerament, cal destacar:

– Web especial d’eines contra la crisi

– Web especial sobre la grip A

– Renovació webs de l’estiu i l’hivern amb serveis es-
tacionals

– Catalunya (en preproducció, sortirà en breu)

– Nou portal multimèdia clicat de cultura

– Nou portal multimèdia clicat de medi ambient (en 
preproducció)

– Renovació de continguts a gencat multimèdia.

En referència a Gadgets per a mòbils:

Aplicació d’accés a 15.000 equipaments a través de 
mòbils (ja accessible per iPhone i en preparació per tot 
tipus de mòbils)

En referència a RSS:

El servei de RSS no para de créixer amb 4,6 milions de 
titulars servits anualment (2008)

Finalment, pel que fa a butlletins:

Durant el mes d’octubre 2009 s’ha arribat a enviar 800.000 
butlletins en les diferents temàtiques i serveis, sent el 
nombre anual d’enviaments de 4,5 milions (2008).

Finalment, cal destacar que tots els serveis descrits an-
teriorment estan disponibles en català i, en alguns casos, 
també en castellà i anglès.
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davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 4 de 
febrer de 2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.01.2010.

control del compliment de la resolució 
499/viii del parlament de catalunya, so-
bre els contactes amb l’administració 
general de l’estat per a fer possible 
l’execució de les inversions previstes en 
l’annex xvii de la llei 2/2008, de pressu-
postos generals de l’estat per al 2009
Tram. 290-00443/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 64812 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00443/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 499/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre els contactes amb 
l’Administració General de l’Estat per a fer possible 
l’execució de les inversions previstes en l’annex XVII 
de la Llei 2/2008, de pressupostos generals de l’Estat 
per al 2009.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 499/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre els contactes amb l’Administració 
General de l’Estat per a fer possible l’execució de les 
inversions previstes en l’annex XVII de la Llei 2/2008, 
de pressupostos generals de l’Estat per al 2009 (núm. 
tram. 290-00443/08), em correspon emetre la següent 
informació:

S’adjunta informe, elaborat pels serveis de la Direcció 
General d’Anàlisi i Política Econòmica, que dóna com-
pleta informació sobre el compliment de la resolució 
esmentada.

Barcelona, 20 de gener de 2010

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

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

interromputs a fi que es faci efectiu el retorn del fons 
bibliogràfic procedent de l’antiga Comissaria d’Educa-
ció Física i Esports de la Generalitat de Catalunya que, 
d’acord amb el dictamen de la comissió de seguiment 
per al traspàs, creada arran del conveni abans esmentat, 
encara estan localitzats a la Facultat de Ciencias de la 
Actividad Física i el Deporte de la Universidad Politéc-
nica de Madrid.

Anna Pruna i Grivé
Secretària general

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

control del compliment de la resolu-
ció 493/viii, per la qual s’aprova l’infor-
me de fiscalització 26/2008, referent al 
compliment del retiment dels comptes 
de les entitats de l’àmbit sanitari públic, 
corresponent al 2007
Tram. 290-00437/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 64817 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa del Parlament

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances, en 
relació amb el compliment de la iniciativa amb núme-
ro de tramitació 290-00437/08, relativa a la Resolució 
439/VIII per la que s’aprova l’informe de fiscalització 
referent al retiment de comptes de les entitats del sector 
públic,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a donar resposta escrita a la 
iniciativa esmentada per un període d’un mes.

Barcelona, 20 de gener de 2010

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller d’Economia i Finances (reg. 
64817).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de Justícia, dret i seguretat 
ciutadana amb el conseller d’interior, 
relacions institucionals i participació 
sobre la investigació de les causes de 
l’incendi al massís del port
Tram. 354-00301/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg.64820).

Admissió a tràmit: 21.01.2010.

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de medi ambient i Habitatge 
amb el conseller de medi ambient i Ha-
bitatge sobre la investigació de les cau-
ses de l’incendi al massís del port
Tram. 354-00302/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 64448).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge, sessió del 20.01.2010.

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de medi ambient i Habitatge 
amb el conseller de medi ambient i Ha-
bitatge sobre les causes de l’incendi al 
massís del port
Tram. 354-00304/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64466).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge, sessió del 20.01.2010.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

control del compliment de la moció 63/
viii, sobre el desplegament i l’aplicació 
de la llei 12/2009, d’educació
Tram. 390-00063/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 64969 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 26.01.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00063/08

Sobre: Control compliment de la Moció 63/VIII, sobre 
el desplegament i l’aplicació de la Llei 12/2009, d’edu-
cació

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 63/VIII, sobre el desplegament i 
l’aplicació de la Llei 12/2009, d’educació (núm. de tram. 
390-00063/08), us informo del següent:

Per a desenvolupar totes les competències en matèria 
educativa 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’educa-
ció, el Govern de la Generalitat va aprovar amb data 3 
de novembre de 2009 l’acord GOV/181/2009, sobre el 
calendari d’aplicació de la Llei 12/2009, d’educació.

En relació amb la presentació al Parlament d’aquest ca-
lendari, cal dir que en la sessió de la Comissió d’Edu-
cació i Universitats del Parlament de Catalunya tinguda 
en data 21 de gener de 2010 es va substanciar, com a 
primer punt de l’ordre del dia, la «sessió informativa de 
la Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller 
d’Educació per a presentar el calendari i els continguts 
del desplegament de la Llei 12/2009, d’educació», amb 
número de tramitació 355-00124/08.

Barcelona, 25 de gener de 2010

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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proposta de compareixença de marilén 
barceló verea, doctora en psicologia i 
vicepresidenta de la federació d’enti-
tats Taurines de catalunya, amb relació 
a la proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02030/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de norbert 
bilbeny, filòsof, amb relació a la propo-
sició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la llei de protecció 
dels animals, aprovat pel decret legis-
latiu 2/2008
Tram. 352-02031/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENçA

proposta de compareixença de José mi-
guel arroyo, torero i ramader, amb rela-
ció a la proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la llei de 
protecció dels animals, aprovat pel de-
cret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02028/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de pedro 
balañá mombrú, empresari, amb relació 
a la proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02029/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.
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proposta de compareixença de Jor-
di casamitjana, etòleg, amb relació a 
la proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02034/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de repre-
sentants del colectivo andaluz contra 
el maltrato animal amb relació a la pro-
posició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02035/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de salva-
dor boix i angelats, músic i apoderat 
de José Tomás, amb relació a la propo-
sició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la llei de protecció 
dels animals, aprovat pel decret legis-
latiu 2/2008
Tram. 352-02032/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de christi-
an bourquin, president del consell ge-
neral dels pirineus orientals, amb rela-
ció a la proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la llei de 
protecció dels animals, aprovat pel de-
cret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02033/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.
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4.53.05.

proposta de compareixença d’espido 
freire, escriptora, amb relació a la pro-
posició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02038/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de pedro 
fumadó, ramader, amb relació a la pro-
posició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02039/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de luis 
francisco esplá, torero, amb relació a 
la proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02036/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de miquel 
ferré i avellanás, president de l’agru-
pació de penyes i comissions de bous 
de les Terres de l’ebre, amb relació a 
la proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02037/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.
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4.53.05.

proposta de compareixença de pa-
blo de lora, professor de la universi-
tat autònoma de madrid, amb relació 
a la proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la llei de 
protecció dels animals, aprovat pel de-
cret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02042/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de Javier 
de lucas, catedràtic de la universitat 
de valència, amb relació a la propo-
sició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la llei de protecció 
dels animals, aprovat pel decret legis-
latiu 2/2008
Tram. 352-02043/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de rosa 
gil garcia, presidenta de la plataforma 
per a la promoció i la difusió de la fes-
ta, amb relació a la proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la llei de protecció dels animals, 
aprovat pel decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02040/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de víctor 
gómez pin, filòsof de la universitat au-
tònoma de barcelona, amb relació a la 
proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02041/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.
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4.53.05.

proposta de compareixença de repre-
sentants de la plataforma prou amb re-
lació a la proposició de llei de modifica-
ció de l’article 6 del text refós de la llei 
de protecció dels animals, aprovat pel 
decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02046/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de Jor-
di portabella, biòleg, amb relació a la 
proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02047/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de natàlia 
molero lloret, escriptora, amb relació a 
la proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02044/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença d’antonio 
moreno, extorero, amb relació a la pro-
posició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02045/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.
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4.53.05.

proposta de compareixença de Jesús 
mosterín, filòsof, amb relació a la pro-
posició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02050/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença d’Hervé 
schiavetti, alcalde d’arles i president de 
la unió de viles Taurines de frança, amb 
relació a la proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la 
llei de protecció dels animals, aprovat 
pel decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02051/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de núria 
Querol, doctora especialista en violèn-
cia contra els animals, amb relació a la 
proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02048/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de maria da 
luz rosinha, alcaldessa de vila fran-
ca de xira i presidenta de la unió de vi-
les Taurines de portugal, amb relació a 
la proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02049/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.
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4.53.05.

proposta de compareixença de Josep 
m. Terricabras, filòsof, amb relació a la 
proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02054/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de Jorge 
Wagensberg, científic, amb relació a la 
proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02055/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de carl 
schlyter, eurodiputat especialista en 
drets dels animals, amb relació a la pro-
posició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02052/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença de serafín 
serrano marín, torero, amb relació a la 
proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02053/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.
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4.53.10.

sol·licitud de compareixença d’antonio 
luis valero i santiago, president de la 
societat catalana d’al·lèrgia i immuno-
logia, davant la comissió de salut per-
què informi de la situació del servei d’al·-
lergologia i immunologia a catalunya
Tram. 356-00551/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Borràs i Solé, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 63682).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 27.01.2010.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

sessió informativa de la comissió de 
benestar i immigració amb la conselle-
ra d’acció social i ciutadania sobre la 
situació de la infància
Tram. 355-00132/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania (reg. 64761).

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:, 22.01.2010.

proposta de compareixença de francis 
Wolf, filòsof de la universitat de la sor-
bona, amb relació a la proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la llei de protecció dels animals, 
aprovat pel decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02056/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.

proposta de compareixença d’enrique 
Zaldívar, veterinari especialista en bò-
vids, amb relació a la proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la llei de protecció dels animals, 
aprovat pel decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02057/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 26.01.2010.
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4.53.15.

compareixença de núria silvestre, res-
ponsable del centre d’estudis i de re-
cerca psicoeducativa sobre sordesa 
i d’altres dificultats comunicatives - 
gisTal i experta en sordesa i educa-
ció, amb relació al projecte de llei de la 
llengua de signes catalana
Tram. 353-00719/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comissió 
de Política Cultural, del 22.01.2010 (DSPC-C 715).

compareixença de verònica barrera, 
membre de la comissió de Joves del 
centre recreatiu i cultural de sords de 
barcelona (cerecusor), amb relació al 
projecte de llei de la llengua de signes 
catalana
Tram. 353-00721/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comissió 
de Política Cultural, del 22.01.2010 (DSPC-C 715).

compareixença de Josefa cedillo, es-
criptora i persona sorda, amb relació al 
projecte de llei de la llengua de signes 
catalana
Tram. 353-00722/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comissió 
de Política Cultural, del 22.01.2010 (DSPC-C 715).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

compareixença de raquel perich, en 
representació de l’associació de pares 
de nens sords de catalunya (apansce), 
amb relació al projecte de llei de la llen-
gua de signes catalana
Tram. 353-00709/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comissió 
de Política Cultural, del 22.01.2010 (DSPC-C 715).

compareixença de laura vega, en re-
presentació de l’associació de pares 
de nens sords de catalunya (apans-
ce), amb relació al projecte de llei de la 
llengua de signes catalana
Tram. 353-00710/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comissió 
de Política Cultural, del 22.01.2010 (DSPC-C 715).

compareixença d’antonio martínez, en 
representació de l’associació de difu-
sió de la comunitat sorda, amb relació 
al projecte de llei de la llengua de sig-
nes catalana
Tram. 353-00716/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comissió 
de Política Cultural, del 22.01.2010 (DSPC-C 715).
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4.90.05.

4.90.10. CàRRECS I PERSONAL

concurs oposició de promoció interna 
per a proveir quatre places de l’escala 
general d’administrador o administra-
dora del cos d’administradors parla-
mentaris
Tram. 500-00024/08

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 26.01.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 26 de 
gener de 2010, vist l’informe del director de Govern 
Interior i de conformitat amb la base sisena del damunt 
dit concurs oposició, ha designat per tal de formar part 
del tribunal qualificador d’aquesta convocatòria, els 
membres que tot seguit es detallen:

Membres titulars

President:

Lluís Maria Corominas i Díaz, vicepresident segon

Vocals:

Sra. Imma Folchi i Bonafonte, secretària general

Sra. Anna Martín i Nieto, en representació del personal

Membres suplents

President:

Sra. Lídia Santos i Arnau, secretària primera

Vocals:

Sr. Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior

Sra. Montserrat Rovira i Campmany, en representació 
del personal

La Sra. Begoña Benguría i Calera, cap del Departament 
de recursos humans, actuarà com a Secretària.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

sessió informativa de la comissió de 
cooperació i solidaritat amb rafael 
grasa i Hernández, president de l’insti-
tut català internacional per la pau, per 
a presentar l’informe anual d’activitats 
corresponent al 2009
Tram. 359-00020/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Rafael Grasa Hernández, President de l’Ins-
titut Català Internacional per la Pau (reg. 64464).

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 12.01.2010.

4.90. RèGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

designació dels diputats interventors 
per al període pressupostari del 2010
Tram. 231-00005/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 68, 27.01.2010, DSPC-P 106

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de gener 
de 2010, a proposta de la Mesa Ampliada, d’acord amb 
l’article 29.5 del Reglament, ha designat Jordi Turull i 
Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, i Miquel Àngel Estradé i Palau, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, diputats interventors per al període pressupostari 
del 2010.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2010

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual
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Nomenament d’una funcionària interina

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 26.01.2010

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió del 8 de setembre 
de 2009, va acordar nomenar Yolanda Tutusaus i Blasco 
funcionària interina de l’escala d’administrador o ad-
ministradora del Cos d’Administradors Parlamentaris, 
i adscriure-la per un període màxim de sis mesos, per 
acumulació de tasques, al lloc de treball de secretària, 
grup C1, nivell 7, del Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat.

Atès que el proper 7 de març finalitza el període màxim 
establert per al nomenament interí, el cap del Depar-
tament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat ha 
emès un informe en què exposa la necessitat de proveir 
el lloc de treball de secretari o secretària que quedarà 
vacant, i proposa que sigui Yolanda Tutusaus i Blasco 
qui ocupi el dit lloc de treball, atès que durant el període 
que ha prestat serveis com a secretària ha demostrat 
vàlua, disposició i interès.

Atès el que disposa l’article 36 dels Estatuts del règim i 
el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda:

Primer. Nomenar Yolanda Tutusaus i Blasco funcionà-
ria interina de l’escala d’administrador o administradora 
del Cos d’Administradors Parlamentaris, i adscriure-la 
al lloc de treball de secretària, grup C1, nivell 7, del De-
partament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, 
a partir del dia 8 de març de 2010, fins a la reincorpo-
ració de la persona titular de la plaça.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 
estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 

Adaptació del nomenament d’un funcio
nari de carrera

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 26.01.2010

Secretaria general

La Mesa Ampliada del Parlament, en la reunió del  
22 de desembre de 2009, d’acord amb l’informe emès 
per l’Oïdor de Comptes i amb el vistiplau de la Direcció 
de Govern Interior, va acordar actualitzar la denomina-
ció del lloc de treball de caixer o caixera del Parlament, 
que ha passat a dir-se tresorer o tresorera.

Atès que, per acord de la Mesa del Parlament de data 
16 de juliol de 1981, Francesc Nicolàs i Montia va ésser 
nomenat funcionari del Parlament i va ésser adscrit de 
manera definitiva al lloc de treball de caixer.

Atesa l’actualització de la denominació del dit lloc de 
treball.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda:

Primer. Adaptar el nomenament de funcionari de Fran-
cesc Nicolàs i Montia, de manera que el lloc de treball 
de caixer, que ocupa de forma definitiva, passi a deno-
minar-se tresorer.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 
estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte




