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1.01.	 Lleis	i	altres	normes

1.01.10.	 Normes	de	règim	interior

Modificació de la relació de llocs de treball 
del Parlament de Catalunya
Tram. 221-00017/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 622) p. 13

1.10.	 Resolucions

Resolució 576/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la instal·lació de cartells indicadors en 
català a la sortida 34 de l’autopista AP-7
Tram. 250-02069/08
Adopció p. 13

Resolució 577/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’impuls de la configuració de la carre-
tera de l’eix transeuropeu E-09
Tram. 250-02053/08
Adopció p. 13

Resolució 578/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la informació als veïns del barri de Can 
Tabola i a l’Ajuntament de Mont meló (Vallès Oriental) 
i la cerca de solucions pel que fa al traçat definitiu 
del tren orbital
Tram. 250-02072/08
Adopció p. 14

Resolució 579/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el servei dels trens AVE, Alvia i Avant 
entre Barcelona, Lleida i Saragossa
Tram. 250-02078/08
Adopció p. 14

Resolució 591/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el restabliment dels ajuts per a tracta-
ments de fisioteràpia i de rehabilitació del llenguatge 
i la psicomotricitat
Tram. 250-02392/08
Adopció p. 15

Resolució 592/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el suport als ens locals perquè puguin 
afrontar l’impacte de la crisi econòmica actual
Tram. 250-02413/08
Adopció p. 15

Resolució 593/VIII del Parlament de Ca-
ta lunya, sobre la creació d’un grup de treball per a 
estudiar la situació dels animals de teràpia i impul-
sar-ne la regulació
Tram. 250-02499/08
Adopció p. 15

Resolució 594/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el millorament del baixador de Roda de 
Barà (Tarragonès)
Tram. 250-02045/08
Adopció p. 16

Resolució 595/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’un baixador Roda 
de Barà - Creixell en el terme municipal de Creixell 
(Tarragonès)
Tram. 250-02046/08
Adopció p. 16

Resolució 596/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’adaptació dels horaris de l’aeri que 
connecta Esparreguera i Olesa de Montserrat als 
horaris de l’estació d’Olesa de Ferrocarrils de la 
Generalitat
Tram. 250-02107/08
Adopció p. 16

Resolució 597/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la inclusió de Premià de Mar com a 
municipi prioritari en el Pla de regeneració de platges 
del baix Maresme i en les obres d’emergència per a 
pal·liar els efectes dels temporals
Tram. 250-02094/08
Adopció p. 17

Resolució 598/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la reducció del temps de viatge i l’in-
crement de freqüència dels trens de Renfe entre 
Manresa i Barcelona i sobre la millora i l’ampliació 
dels serveis convencionals de Renfe als entorns me-
tropolitans de Lleida, Tarragona, Manresa i Girona
Tram. 250-02096/08
Adopció p. 17

Resolució 599/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el millorament de la connectivitat 
ferroviària i l’accessibilitat a l’estació del tren d’alta 
velocitat del Camp de Tarragona des del nucli urbà 
de Tarragona
Tram. 250-02131/08
Adopció p. 18

Resolució 600/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el servei dels trens AVE, Alvia i Avant 
entre Barcelona, el Camp de Tarragona, Lleida i 
Saragossa
Tram. 250-02133/08
Adopció p. 18

Resolució 601/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’inici de les obres de des doblament de 
la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú
Tram. 250-02134/08
Adopció p. 19

Resolució 602/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’establiment de serveis de transport 
marítim de curta distància en l’arc mediterrani i sobre 
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l’atorgament d’ajuts per als transportistes que els 
utilitzin
Tram. 250-02144/08
Adopció p. 19

Resolució 603/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’execució dels treballs de remodelació 
de l’estació de tren de Cubelles (Garraf)
Tram. 250-02146/08
Adopció p. 19

Resolució 604/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’adaptació del model informàtic de 
gestió de centres educatius
Tram. 250-02132/08
Adopció p. 20

Resolució 605/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’establiment d’acords de col·laboració 
per a organitzar activitats per al professorat d’història 
relatives a la memòria de l’Holocaust jueu i altres 
genocidis
Tram. 250-02136/08
Adopció p. 20

Resolució 606/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les actuacions de millorament neces-
sàries als centres educatius del Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 250-02152/08
Adopció p. 21

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes per a incentivar la vinguda de jutges d’al-
tres comunitats autònomes
Tram. 300-00258/08
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre les competèn-
cies estatutàries en matèria d’educació
Tram. 300-00259/08
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre la desocu-
pació
Tram. 300-00260/08
Substanciació p. 21

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

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de l’oferta del batxillerat nocturn a l’IES Jaume 
Callís, de Vic (Osona)
Tram. 250-02129/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre l’exclusió del 
castellà dels llibres de text digitals
Tram. 250-02143/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la manca de 
places de primer curs d’educació infantil en diversos 
municipis del Vallès Oriental
Tram. 250-02151/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta de batxillerat nocturn a l’IES Investigador 
Blanxart, de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-02156/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la complemen-
tació de l’assegurança escolar
Tram. 250-02157/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres 
del Baix Penedès
Tram. 250-02163/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres 
del Tarragonès
Tram. 250-02166/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres 
de l’Alt Camp
Tram. 250-02167/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres de 
la Conca de Barberà
Tram. 250-02168/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres 
del Priorat
Tram. 250-02169/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres 
del Baix Camp
Tram. 250-02170/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil al tram entre les 
Borges del Camp i la Granadella de la carretera 
C-242
Tram. 250-02171/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre les obres de 
reforma i la cessió de la gestió de les instal·lacions 
del Camp Escolar de Lleida (Segrià)
Tram. 250-02179/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de telefonia mòbil a l’Alta Ribagorça
Tram. 250-02182/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció d’un institut d’educació secundària al 
barri de Cappont, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-02183/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària al barri de Cap-
pont, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-02225/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la Llei 1/1998, de política lingüística
Tram. 250-02280/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
servei d’informació telefònica de la grip del virus 
A(H1N1)
Tram. 250-02281/08
Rebuig p. 24
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Proposta de resolució sobre la construcció 
del cinquè centre d’atenció primària a Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02304/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels efectius dels equips d’atenció primària a les àre-
es bàsiques de salut de Mollet del Vallès, la Llagosta, 
Martorelles i Parets del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02305/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un consultori mèdic a la Bisbal de Falset (Priorat)
Tram. 250-02317/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les línies aèries d’alta tensió elèctrica de la urba-
nització El Pinar, de Reus (Baix Camp)
Tram. 250-02324/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre l’obtenció del 
certificat de qualificació individual en instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió
Tram. 250-02330/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de telefonia mòbil a Cabrils (Maresme)
Tram. 250-02345/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
registre públic amb seu al Parlament dels estudis i 
els dictàmens encarregats pel Govern
Tram. 250-02357/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el règim d’in-
compatibilitats en l’elaboració d’informes per al Go-
vern i les imputacions pressupostàries dels estudis 
i els treballs tècnics
Tram. 250-02358/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la creació d’u-
na comissió assessora dels estudis i els dictàmens 
encarregats pel Govern
Tram. 250-02359/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema per a dispensar la dosi prescrita de 
medicaments
Tram. 250-02369/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la modificació 
del procediment d’adjudicació d’herències intestades 
a la Generalitat
Tram. 250-02417/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de 
la carretera GI-660 entre la Bisbal de l’Empordà i 
Calonge
Tram. 250-02427/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de 
la carretera GI-664 entre Cruïlles, Monells, Sant 
Sadurní de l’Heura i Cassà de la Selva
Tram. 250-02428/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres 
del Maresme
Tram. 250-02431/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la presentació 
al Parlament d’un projecte de llei de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 250-02445/08
Retirada p. 26

Proposta de resolució sobre el reforç de les 
mesures de prevenció del consum de cànnabis entre 
els joves i sobre la informació dels recursos per a 
superar l’addicció
Tram. 250-02450/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la dotació de 
personal dels centres d’assistència primària del Cen-
tre i de les Indianes, de Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental), i sobre el millorament del servei telefò-
nic i d’atenció domiciliària
Tram. 250-02473/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una guia per a la detecció de situacions de risc 
d’accidents infantils
Tram. 250-02479/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de telefonia mòbil al Berguedà
Tram. 250-02485/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre les propostes 
de modificació de la normativa tributària i fiscal fetes 
pels agents que operen en l’àmbit de l’habitatge
Tram. 250-02498/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre l’assignació 
d’un metge o metgessa fix al dispensari d’Olesa de 
Bonesvalls (Alt Penedès)
Tram. 250-02505/08
Rebuig p. 27

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els plans de dinamització comarcal
Tram. 302-00212/08
Rebuig p. 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el suport a les famílies amb infants
Tram. 302-00213/08
Rebuig p. 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació econòmica actual
Tram. 302-00214/08
Rebuig p. 27

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 dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 200-00064/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 28

Projecte de llei de declaració del Parc Natu-
ral del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues 
reserves naturals parcials i d’una reserva natural 
integral
Tram. 200-00081/08
Presentació de documentació complementària p. 28
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3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 28
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 29
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 30

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
Esmenes a l’articulat p. 32

Proposició de llei sobre el règim especial 
d’Aran
Tram. 202-00084/08
Presentació p. 32

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
llits de la riera del Palà i del torrent del Cau, a Vaca-
risses (Vallès Occidental)
Tram. 250-02520/08
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre el dret a l’au-
todeterminació i sobre el reconeixement de les con-
sultes populars sobre la independència
Tram. 250-02537/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 23 de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-02539/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 9. f de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-02540/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 8.3 de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-02541/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció de l’estació d’esquí nòrdic del bosc de Virós, a 
Alins (Pallars Sobirà)
Tram. 250-02542/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la cobertura telefònica a la vall de Vallalta, al 
Maresme
Tram. 250-02543/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una comissió tècnica per a avaluar la viabilitat tèc-
nica del soterrament de la línia de molt alta tensió 
entre Bescanó i Santa Llogaia d’Alguema i per a 
elaborar-ne un informe
Tram. 250-02544/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova ciutat judicial de Tarragona amb inde-

pendència del procés de venda de l’actual palau 
de justícia
Tram. 250-02545/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
unitat d’educació especial a Santa Coloma de Gra-
menet (Barcelonès) i sobre la implementació d’un 
programa d’ensenyament professional per als alum-
nes amb discapacitat
Tram. 250-02546/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’IES Marta Mata a Montornès del 
Vallès (Vallès Oriental), i sobre l’ampliació de les 
instal·lacions actuals
Tram. 250-02547/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la senyalització dels accessos als polígons in-
dustrials de Vacarisses (Vallès Occidental) des de 
la carretera C-58
Tram. 250-02548/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la considera-
ció de la quarta etapa del reg Garrigues Sud com 
a reg social
Tram. 250-02549/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de les necessitats policials de la demarcació de 
Lleida
Tram. 250-02550/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
la televisió digital terrestre a Tordera (Maresme)
Tram. 250-02551/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el traspàs de 
les competències i l’agilitació dels tràmits en matèria 
de registre civil
Tram. 250-02552/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats civils i la creació de dos jutjats nous a 
Barcelona
Tram. 250-02553/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’agilitació dels 
jutjats penals i la creació d’un jutjat nou a Barcelona
Tram. 250-02554/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats socials i la creació de dos jutjats nous 
a Barcelona
Tram. 250-02555/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a agilitar els jutjats contenciosos administratius 
i sobre el nomenament de quatre jutges a Barce-
lona
Tram. 250-02556/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’agilitació dels 
jutjats mercantils i la creació de dos jutjats nous a 
Barcelona
Tram. 250-02557/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54
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Proposta de resolució sobre la normalitza-
ció lingüística als òrgans judicials
Tram. 250-02558/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 189/1981, que estableix les normes de 
protocol i cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 250-02559/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’increment 
del preu dels serveis de mitjana distància aplicat 
per Renfe
Tram. 250-02560/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de la integritat de la prestació econòmica de 
cuidadors no professionals en els casos de coinci-
dència amb la participació en centres ocupacionals 
per a persones amb discapacitat psíquica
Tram. 250-02565/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
del programa d’activitats anuals per a la seguretat 
viària
Tram. 250-02566/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la uniformit-
zació de la policia local amb la resta de cossos po-
licials
Tram. 250-02568/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment reglamentari del Decret legislatiu 2/2008, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció 
dels animals
Tram. 250-02628/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre les negociaci-
ons amb l’Ajuntament de Sitges i la concessionària 
de l’autopista C-32 per a la construcció de la protec-
ció acústica del CEIP Agnès de Sitges (Garraf)
Tram. 250-02629/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la composició del Consell de Política Industrial
Tram. 250-02630/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament del CEIP Agnès de 
Sitges (Garraf)
Tram. 250-02631/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a limitar el soroll i les vibracions del tren d’alta 
velocitat a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-02632/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el traspàs de 
recursos econòmics per a la inspecció dels habitat-
ges d’ús turístic
Tram. 250-02633/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’impuls de les 
modificacions legislatives necessàries per a garantir 
el dret a la banda ampla
Tram. 250-02634/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’increment del 
peatge de Palafolls de l’autopista C-32
Tram. 250-02635/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 90/1990, sobre la targeta sanitària indi-
vidual a Catalunya
Tram. 250-02636/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
CEIP de Sant Esteve de Guialbes, de Vilademuls 
(Pla de l’Estany)
Tram. 250-02637/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre els problemes 
de seguretat que afecten els Mossos d’Esquadra al 
Pla de l’Estany i sobre l’ampliació de la comissaria de 
Banyoles
Tram. 250-02638/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el millorament 
del sistema informàtic de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Banyoles (Pla de l’Estany)
Tram. 250-02639/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de les instal·lacions de l’observatori meteorològic 
del Montseny per a activitats culturals i divulgatives 
relacio nades amb el medi ambient
Tram. 250-02640/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la condemna 
dels atacs a la llibertat d’expressió comesos pel Go-
vern de Veneçuela i del tancament d’emissores de 
ràdio i canals de televisió crítics amb el Govern
Tram. 250-02641/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la preservació 
del poble del Comte, a Baix Pallars (Pallars Sobirà), 
en l’execució de les obres del traçat de la variant de 
Gerri de la Sal de la carretera N-260
Tram. 250-02642/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 169 de l’Estatut, relatiu a la transferència 
dels trens regionals d’alta velocitat
Tram. 250-02643/08
Presentació p. 66

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·la	cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació econòmica actual
Tram. 302-00214/08
Esmenes presentades p. 67

4.	 INFORMACIÓ

4.40.	 Acords,	resolucions	i	comunicacions	
dels	òrgans	del	Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de 
suport a la candidatura de la Fundació Vicenç Ferrer 
al premi Nobel de la Pau 2010
Tram. 401-00048/08
Lectura en el Ple p. 68
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4.45.	 Composició	dels	òrgans	del	Parlament

4.45.10.	 Comissions	específiques	creades	pel	
Reglament	o	per	lleis

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/08
Elecció de la vicepresidenta p. 68

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	mocions

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

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
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 470/
VIII, sobre l’eliminació del límit d’edat per a accedir 
als cossos de bombers i de policia
Tram. 290-00415/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

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
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost amb el 
conseller d’Economia i Finances sobre la intervenció 
de l’Agrupació Mútua per part de la Direcció General 
d’Assegurances del Ministeri d’Economia
Tram. 354-00289/08
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost amb el 
conseller d’Economia i Finances sobre les modifi-
cacions del Pla de l’energia 2006-2015
Tram. 354-00297/08
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller 
de Medi Ambient i Habitatge sobre l’autorització per 
a l’explotació d’una mina de bauxita dins el Parc 
Natural dels Ports
Tram. 354-00305/08
Sol·licitud i tramitació p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
les adjudicacions de projectes i obres de l’Hospital 
Moisès Broggi de Sant Joan Despí
Tram. 354-00306/08
Sol·licitud i tramitació p. 71

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
Acord sobre la sol·licitud p. 71

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
Acord sobre la sol·licitud p. 71

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
Acord sobre la sol·licitud p. 71

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
Acord sobre la sol·licitud p. 72

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
Acord sobre la sol·licitud p. 72

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
Acord sobre la sol·licitud p. 72

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
Acord sobre la sol·licitud p. 72

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
Acord sobre la sol·licitud p. 72

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
Acord sobre la sol·licitud p. 72

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
Acord sobre la sol·licitud p. 73

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
Acord sobre la sol·licitud p. 73
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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 legislatiu 
2/2008
Tram. 352-02039/08
Acord sobre la sol·licitud p. 73

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
Acord sobre la sol·licitud p. 73

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
Acord sobre la sol·licitud p. 73

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
Acord sobre la sol·licitud p. 73

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
Acord sobre la sol·licitud p. 74

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
Acord sobre la sol·licitud p. 74

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
Acord sobre la sol·licitud p. 74

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
Acord sobre la sol·licitud p. 74

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
Acord sobre la sol·licitud p. 74

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
Acord sobre la sol·licitud p. 74

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
Acord sobre la sol·licitud p. 75

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
Acord sobre la sol·licitud p. 75

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
Acord sobre la sol·licitud p. 75

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
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Serafín Ser-
rano 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
Acord sobre la sol·licitud p. 75

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
Acord sobre la sol·licitud p. 75

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
Acord sobre la sol·licitud p. 76

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
Acord sobre la sol·licitud p. 76

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
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general d’Economia i Finances davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre l’emissió de deute públic
Tram. 356-00508/08
Acord sobre la sol·licitud p. 76

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
Acord sobre la sol·licitud p. 76
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’implantats coclears d’Espa-
nya davant la Comissió de Salut perquè informin 
sobre la situació i la problemàtica de les persones 
amb implant coclear
Tram. 356-00554/08
Sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Creu Roja davant la Comissió de Salut 
perquè expliquin les tasques que desenvolupen en 
l’àmbit de la salut
Tram. 356-00558/08
Sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de Celestino 
Corbacho Chaves, ministre de Treball i Immigració, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
les adjudicacions de projectes i obres de l’Hospital 
Moisès Broggi de Sant Joan Despí
Tram. 356-00562/08
Sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de David Ro-
dríguez, director del Servei Meteorològic de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan 
Tram. 356-00564/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Mur, 
inspector en cap de la Unitat Operativa dels Agents 
Rurals, davant la Comissió d’Investigació sobre l’In-
cendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00565/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de Miquel 
Àngel García Readigos, cap de l’Àrea Regional de 
les Terres de l’Ebre, del Cos d’Agents Rurals i ins-
tructor responsable de l’atestat, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00566/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’Ignasi Ro-
dríguez, subdirector general de Boscos i Gestió de 
la Biodiversitat, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00567/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Juan Roza-
lén, cap d’operacions de TAF i membre del Col·legi 
de Pilots, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00606/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Raül Quí-
lez, tècnic del Servei Forestal del Cos de Bombers 
de València, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00607/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Nicolás 
Costa, comandant dels bombers del Departament 
del Gard (França), davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00608/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Salvador 
Carbó, director del Museu Picasso d’Horta de Sant 
Joan, davant la Comissió d’Investigació sobre l’In-
cendi Forestal d’Horta de Sant Joan 
Tram. 356-00653/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Xavier For-
tuño, veí d’Horta de Sant Joan, davant la Comissió 

d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00654/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de Lluís Gil 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00655/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’Elias Gil 
da vant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00656/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Jordi Giné 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00657/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana Nabiu davant la Co-
missió d’Estudi de la Situació de les Persones amb 
Discapacitats
Tram. 356-00658/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge amb el conseller de Medi Am-
bient i Habitatge sobre l’acció de Govern en matèria 
de polítiques d’habitatge
Tram. 355-00117/08
Substanciació p. 79

Sessió informativa de la Comissió de Sa-
lut amb la consellera de Salut sobre els sistemes 
d’informació i les tecnologies de la informació i la 
comunicació i sobre el procés de digitalització de 
la imatge mèdica
Tram. 355-00126/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 79

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb la consellera de Salut sobre els recursos hu-
mans del Departament de Salut
Tram. 355-00127/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 80

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb la consellera de Salut sobre el Pla director de 
salut mental i addiccions
Tram. 355-00128/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 80

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Finances sobre les modificacions del Pla de 
l’energia 2006-2015
Tram. 355-00134/08
Acord de tenir la sessió informativa p. 80

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

Compareixença de José Miguel Arroyo, to-
rero 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. 353-00744/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80
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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 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 353-00745/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de Marilén Barceló Verea, 
doctora en psicologia i vicepresidenta de la Fede-
ració 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. 353-00746/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Norbert Bilbeny, 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. 353-00747/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Salvador Boix i Ange-
lats, 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. 353-00748/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Christian Bourquin, pre-
sident del Consell General dels Pirineus 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 legislatiu 2/2008
Tram. 353-00749/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Jordi Casamitjana, etò-
leg, 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. 353-00750/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de representants del Co-
lectivo 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. 353-00751/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Luis Francisco Esplá, 
torero, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 353-00752/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Miquel Ferré i Avellanás, 
president de l’Agrupació de Penyes i Comissions de 
Bous de les Terres de l’Ebre, 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. 353-00753/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença d’Espido Freire, 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. 353-00754/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Pedro Fumadó, rama-
der, 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. 353-00755/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Rosa Gil Garcia, presi-
denta de la Plataforma per a la Promoció i la Difusió de 
la Festa, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00756/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Víctor Gómez Pin, filò-
sof de la Universitat Autònoma de Barcelona, 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. 353-00757/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Pablo de Lora, profes-
sor de la Universitat Autònoma de Madrid, 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 Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00758/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Javier de Lucas, cate-
dràtic de la Universitat de València, 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. 353-00759/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

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 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 353-00760/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença d’Antonio Moreno, extore-
ro, 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. 353-00761/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de representants de la Pla-
taforma Prou 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. 353-00762/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Jordi Portabella, 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. 353-00763/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Núria Querol, doctora 
especialista en violència contra els animals, 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. 353-00764/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

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. 353-00765/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Jesús Mosterín, 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. 353-00766/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84
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Compareixença d’Hervé Schiavetti, alcal-
de 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. 353-00767/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Carl Schlyter, eurodipu-
tat 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. 353-00768/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Serafín Serrano Ma-
rín, 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. 353-00769/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Josep M. Terricabras, fi-
lòsof, 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. 353-00770/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Jorge Wagensberg, cien-
tífic, 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. 353-00771/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Francis Wolf, filòsof de 
la Universitat de la Sorbona, 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. 353-00772/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Enrique Zaldívar, vete-
rinari especialista en bòvids, 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. 353-00773/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Antonio Luis Valero i San-
tiago, president de la Societat Catalana d’Al·lèrgia 
i Immunologia, davant la Comissió de Salut per a 
informar de la situació del servei d’al·lergologia i 
immunologia a Catalunya
Tram. 357-00364/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença del secretari general d’Eco-
nomia i Finances davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost per a informar sobre l’emissió 
de deute públic
Tram. 357-00365/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de David Rodríguez, di-
rector del Servei Meteorològic de Catalunya, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00366/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’Antoni Mur, inspector en 
cap dels Agents Rurals, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan
Tram. 357-00367/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Miquel Àngel García 
Readigos, cap de l’Àrea Regional de les Terres de 
l’Ebre, CAR i instructor responsable de l’atestat, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00368/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’Ignasi Rodríguez, subdi-
rector de Boscos i Gestió de la Biodiversitat, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00369/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana Nabiu davant la Comissió d’Estudi 
de la Situació de les Persones amb Discapacitats
Tram. 357-00370/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Juan Rozalén, cap d’o-
pe racions de TAF i membre del Col·legi de Pilots, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00371/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Raül Quílez, tècnic del 
Servei Forestal del Cos de Bombers de València, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00372/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Nicolás Costa, coman-
dant dels bombers del Departament del Gard (Fran-
ça), davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00373/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Salvador Carbó, direc-
tor del Museu Picasso d’Horta de Sant Joan, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan 
Tram. 357-00374/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Xavier Fortuño, veí 
d’Hor ta de Sant Joan, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00375/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Lluís Gil davant la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 357-00376/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’Elias Gil davant la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 357-00377/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Jordi Giné davant la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 357-00378/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

4.67.	 Comunicacions	dels	grups	parlamentaris	
i	dels	diputats

Sol·licitud de nomenament d’una ponència 
conjunta per a l’elaboració d’una proposició de llei 
sobre el règim especial d’Aran
Tram. 202-00084/08
Sol·licitud p. 88
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una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
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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

4.90.10.	 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
Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb 
la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana p. 88

Concurs per a proveir temporalment un lloc 
de treball de gestor parlamentari o gestora parlamen-
tària del Departament de Gestió Parlamentària
Tram. 500-00025/08
Adscripció en comissió de serveis d’un funcionari de 
carrera p. 89

Concurs oposició lliure per a proveir una 
plaça d’arquitecte o arquitecta del Parlament de 
Catalunya
Tram. 501-00015/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 630) p. 90

Concurs oposició lliure per a proveir una 
plaça d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica del 
Parlament de Catalunya
Tram. 501-00016/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 630) p. 90

Concurs oposició lliure per a proveir una 
plaça de tècnic d’instal·lacions o tècnica d’instal·-
lacions del Parlament de Catalunya
Tram. 501-00017/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 630) p. 90

Adscripció de diversos llocs de treball a 
les unitats orgàniques corresponents de la Direcció 
d’Estudis Parlamentaris i d’adscripció de funcionaris 
als llocs de treball corresponents
Acord p. 91

Adscripció en comissió de serveis d’una 
funcionària de carrera
Acord p. 92

Nomenament d’una funcionària interina
Acord p. 93
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1.01.10.

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	576/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	instal·lació	de	cartells	
indicadors	en	català	a	la	sortida	34	de	
l’autopista	AP-7
Tram. 250-02069/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 50, 20.01.2010, DSPC-C 709

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 20 de gener de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la instal·lació de cartells 
indicadors en català a la sortida 34 de l’autopista AP-7 
(tram. 250-02069/08), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, i les esmenes presentades 
pel Grup Mixt (reg. 57070).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al 
Ministeri de Foment que instal·li cartells indicadors en 
llengua catalana a la sortida 34 de l’autopista AP-7.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	577/VIII	del	Parlament	de	Cata-
lunya,	sobre	l’impuls	de	la	configuració	
de	la	carretera	de	l’eix	transeuropeu	E-09
Tram. 250-02053/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 50, 20.01.2010, DSPC-C 709

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 20 de gener de 2010, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el desdoblament de la carretera 
C-16 corresponent a l’itinerari transeuropeu E-09 (tram. 
250-02053/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Modificació	de	la	relació	de	llocs	de	tre-
ball	del	Parlament	de	Catalunya
Tram. 221-00017/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
622)

En el BOPC 622, a la pàgina 12.

A l’apartat 8, corresponent al lloc de responsable de la 
secretaria de la Direcció d’Estudis Parlamentaris.

On diu:

[...]

«Tipus: base

Cos o escala: administradors parlamentaris»

[...]

Ha de dir:

[...]

«Tipus: singular

Provisió: concurs específic

Cos o escala: administradors parlamentaris»
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Resolució	579/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	servei	dels	trens	AVE,	
Alvia	i	Avant	entre	Barcelona,	Lleida	i	
Saragossa
Tram. 250-02078/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 50, 20.01.2010, DSPC-C 709

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 20 de gener de 2010, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’establiment del servei de trens 
Avant entre Lleida i Saragossa (tram. 250-02078/08), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
el Grup Parlamentari Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 57997).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Demanar novament al Govern de l’Estat l’increment de 
freqüència dels trens Avant entre Barcelona i Lleida.

2. Demanar novament al Govern de l’Estat la disposició 
d’una unitat AVE i una altra d’Avant en direcció Barce-
lona-Lleida-Saragossa, en horari vespertí, que cobreixi 
la franja horària de 22 a 24 h.

3. Demanar al Govern de l’Estat que impulsi la creació 
dels títols multiviatge per als usuaris habituals dels trens 
AVE i Avant com els que ja existeixen en altres línies.

4. Demanar al Govern de l’Estat que analitzi la com-
plementarietat entre els serveis AVE/Alvia i els serveis 
Avant.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

vi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 57044).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat que en les cimeres bilaterals entre 
estats es reclami a l’Estat francès que impulsi les actu-
acions necessàries per a la configuració de la carretera 
de l’eix transeuropeu E-09.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	578/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	informació	als	veïns	
del	barri	de	Can	Tabola	i	a	l’Ajuntament	
de	Mont	meló	(Vallès	Oriental)	i	la	cerca	de	
solucions	pel	que	fa	al	traçat	definitiu	
del	tren	orbital
Tram. 250-02072/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 50, 20.01.2010, DSPC-C 709

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 20 de gener de 2010, ha debatut el text de 
la Propos ta de resolució sobre la informació a l’Ajun-
tament de Montmeló (Vallès Oriental) i als veïns del 
barri de Can Tabola amb relació al traçat del tren orbital 
(tram. 250-02072/08), presentada pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Par lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Par lamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i el Grup Parlamentari Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 57050).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
mantenint i donant tota la informació possible de ma-
nera permanent a l’Ajuntament de Montmeló i als veïns 
del barri de Can Tabola d’aquest municipi del Vallès 
Oriental i cercar solucions en el disseny del traçat de-
finitiu del tren orbital que comporti el mínim impacte 
possible per a aquest barri.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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ri del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63194).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
donant, com fins ara, el suport adequat als ens locals 
perquè puguin afrontar des dels serveis socials l’impac-
te de la crisi econòmica actual.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010

La secretària en funcions La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Dolors Camats i Luis Marta Cid i Pañella

Resolució	593/VIII	del	Parlament	de	Ca-
ta	lunya,	sobre	la	creació	d’un	grup	de	
treball	per	a	estudiar	la	situació	dels	
animals	de	teràpia	i	impulsar-ne	la	re-
gulació
Tram. 250-02499/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 47, 02.02.2010, DSPC-C 718

Comissió de Benestar i Immigració

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió 
tinguda el dia 2 de febrer de 2010, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de 
treball per a estudiar la situació dels animals de teràpia 
i impulsar-ne la regulació (tram. 250-02499/08), pre-
sentada per tots els grups parlamentaris.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un 
grup de treball que estudiï la situació dels animals de 
teràpia i, si escau, n’impulsi la regulació.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010

La secretària en funcions La presidenta
de la Comissió  de la Comissió
Dolors Camats i Luis Marta Cid i Pañella

Resolució	591/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	restabliment	dels	ajuts	
per	a	tractaments	de	fisioteràpia	i	de	re-
habilitació	del	llenguatge	i	la	psicomo-
tricitat
Tram. 250-02392/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 47, 02.02.2010, DSPC-C 718

Comissió de Benestar i Immigració

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió 
tinguda el dia 2 de febrer de 2010, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per a persones amb discapacitat psíquica (tram. 250-
02392/08), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya i la nova esmena signada per tots 
els grups parlamentaris d’acord amb l’article 146.2 del 
Reglament.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania a estudiar el restabliment dels ajuts 
per a tractaments de fisioteràpia i de rehabilitació del 
llenguatge i la psicomotricitat.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010

La secretària en funcions La presidenta
de la Comissió de la Comissió 
Dolors Camats i Luis Marta Cid i Pañella

Resolució	592/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	suport	als	ens	locals	
perquè	puguin	afrontar	l’impacte	de	la	
crisi	econòmica	actual
Tram. 250-02413/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 47, 02.02.2010, DSPC-C 718

Comissió de Benestar i Immigració

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió tin-
guda el dia 2 de febrer de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la creació d’un fons per a 
urgències socials destinades a les corporacions locals 
(tram. 250-02413/08), presentada pel Grup Parlamenta-
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Popular de Catalunya, 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. 57072).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Ministeri de Foment que estudiï la viabilitat de cons-
truir un baixador Roda de Barà - Creixell en el terme 
municipal de Creixell (Tarragonès).

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	596/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’adaptació	dels	horaris	
de	l’aeri	que	connecta	Esparreguera	i	
Olesa	de	Montserrat	als	horaris	de	l’es-
tació	d’Olesa	de	Ferrocarrils	de	la	Ge-
neralitat
Tram. 250-02107/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 51, 03.02.2010, DSPC-C 719

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 3 de febrer de 2010, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’adaptació dels horaris de l’aeri 
que connecta Olesa de Montserrat i Esparreguera als 
horaris de l’estació d’Olesa de Montserrat de Ferrocar-
rils de la Generalitat perquè el temps d’espera no superi 
els cinc minuts (tram. 250-02107/08), presentada 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.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adaptar els 
horaris de l’aeri que connecta Esparreguera i Olesa de 
Montserrat als horaris de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya a l’estació d’Olesa de manera que, en 
general, el temps d’espera en tots els sentits no superi 
els cinc minuts.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	594/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	millorament	del	baixa-
dor	de	Roda	de	Barà	(Tarragonès)
Tram. 250-02045/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 51, 03.02.2010, DSPC-C 719

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 3 de febrer de 2010, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la construcció d’un baixador 
de ferrocarril a Roda de Barà (Tarragonès) (tram. 250-
02045/08), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 57071).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
al Ministeri de Foment que estudiï la viabilitat de mi-
llorar el baixador de Roda de Barà (Tarragonès) situat 
sobre la línia ferroviària de Sant Vicenç de Calders a 
Picamoixons.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	595/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	construcció	d’un	bai-
xador	Roda	de	Barà	-	Creixell	en	el	ter-
me	municipal	de	Creixell	(Tarragonès)
Tram. 250-02046/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 51, 03.02.2010, DSPC-C 719

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 3 de febrer de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció d’un baixa-
dor de ferrocarril a Creixell (Tarragonès) (tram. 250-
02046/08), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
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Resolució	598/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	reducció	del	temps	de	
viatge	i	l’increment	de	freqüència	dels	
trens	de	Renfe	entre	Manresa	i	Barce-
lona	i	sobre	la	millora	i	l’ampliació	dels	
serveis	convencionals	de	Renfe	als	en-
torns	metropolitans	de	Lleida,	Tarrago-
na,	Manresa	i	Girona
Tram. 250-02096/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 51, 03.02.2010, DSPC-C 719

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 3 de febrer de 2010, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’augment de la freqüència de 
pas i la modernització dels trens de la línia de Manresa 
(tram. 250-02096/08), presentada pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58083).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Fer les obres d’infraestructures necessàries que per-
metin reduir el temps de viatge i incrementar la freqüèn-
cia dels trens de Renfe entre Manresa i Barcelona.

2. Fer les gestions necessàries davant el Ministeri de Fo-
ment per tal de conèixer i poder concertar amb la Gene-
ralitat les propostes de millora i l’ampliació dels serveis 
ferroviaris convencionals de Renfe als entorns metropo-
litans de Lleida, Tarragona, Manresa i Girona, que ha de 
presentar en el termini de sis mesos d’acord amb la reso-
lució núm. 24, sobre infraestructures i mobilitat sosteni-
ble, aprovada en el debat al Congrés dels Diputats sobre 
l’estat de la Nació del mes de maig de 2009.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	597/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	inclusió	de	Premià	de	
Mar	com	a	municipi	prioritari	en	el	Pla	
de	regeneració	de	platges	del	baix	Ma-
resme	i	en	les	obres	d’emergència	per	a	
pal·liar	els	efectes	dels	temporals
Tram. 250-02094/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 51, 03.02.2010, DSPC-C 719

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 3 de febrer de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la inclusió de Premià de 
Mar com a municipi prioritari en el Pla de regeneració 
de platges del Baix Maresme i en la realització d’obres 
d’emergència per a pal·liar els efectes dels temporals 
(tram. 250-02094/08), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme 
les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per 
tal d’incloure Premià de Mar com a municipi prioritari 
en el Pla de regeneració de platges del baix Maresme i 
en les obres d’emergència per a pal·liar els efectes dels 
temporals d’aquest hivern 2009-2010.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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Resolució	600/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	servei	dels	trens	AVE,	
Alvia	i	Avant	entre	Barcelona,	el	Camp	
de	Tarragona,	Lleida	i	Saragossa

Tram. 250-02133/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 51, 03.02.2010, DSPC-C 719

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 3 de febrer de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’ampliació del trajecte i 
l’augment de la freqüència de pas del tren Avant a les 
estacions de Barcelona i Lleida (tram. 250-02133/08), 
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. 57996).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Demanar novament al Govern de l’Estat d’increment 
de freqüència dels trens Avant entre Barcelona i Lleida.

2. Demanar novament al Govern de l’Estat la disposi-
ció d’una unitat AVE i una altra d’Avant en el trajecte 
Barcelona - Camp de Tarragona - Lleida - Saragossa, 
en l’horari vespertí, que cobreixi la franja horària de 
22 a 24 h.

3. Demanar al Govern de l’Estat que impulsi títols mul-
tiviatge per als usuaris habituals dels trens AVE i Avant 
iguals que els que existeixen en altres línies.

4. Demanar al Govern de l’Estat que analitzi la com-
plementarietat entre els serveis AVE/Alvia, els serveis 
Avant i els serveis regionals, si escau.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	599/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	millorament	de	la	con-
nectivitat	ferroviària	i	l’accessibilitat	a	
l’estació	del	tren	d’alta	velocitat	del	
Camp	de	Tarragona	des	del	nucli	urbà	
de	Tarragona
Tram. 250-02131/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 51, 03.02.2010, DSPC-C 719

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 3 de febrer de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la connectivitat i l’accessi-
bilitat de l’estació del tren d’alta velocitat del Camp de 
Tarragona (tram. 250-02131/08), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en 
compte les mesures possibles per a millorar la connec-
tivitat ferroviària i l’accessibilitat des del nucli urbà de 
Tarragona al tren d’alta velocitat, en el marc dels tre-
balls del protocol signat el mes d’abril de 2008 entre el 
Ministeri de Foment, el Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Tarragona 
amb l’objectiu d’impulsar la reordenació i la integració 
de la xarxa de ferrocarril dins l’entramat urbà de la 
ciutat de Tarragona.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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transport marítim de curta distància entre els ports me-
diterranis i sobre l’atorgament d’ajuts comunitaris (tram. 
250-02144/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58678).

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

Resolució

El Parlament insta el Govern a demanar al Govern de 
l’Estat que impulsi davant la Unió Europea les accions 
de foment dels serveis de transport marítim de curta dis-
tància en l’arc mediterrani, amb mesures complemen-
tàries a les actualment aprovades per la Unió Europea 
i que es tableixi ajuts per als transportistes que utilitzin 
aquests serveis de transport marítim de curta distància 
i embarquin els camions i els tràilers entre els ports del 
país i ports europeus.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	603/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’execució	dels	treballs	
de	remodelació	de	l’estació	de	tren	de	
Cubelles	(Garraf)
Tram. 250-02146/08

Adopció
Comissió de Política Territorial

Sessió núm. 51, 03.02.2010, DSPC-C 719

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 3 de febrer de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la posada en marxa de les 
obres de l’estació de tren de Cubelles (Garraf) (tram. 
250-02146/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58644).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions necessàries davant Adif i el Ministeri de Foment 
per a impulsar i accelerar, en la mesura del possible, 

Resolució	601/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’inici	de	les	obres	de	des-
doblament	de	la	carretera	C-66	entre	Ba-
nyoles	i	Besalú
Tram. 250-02134/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 51, 03.02.2010, DSPC-C 719

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 3 de febrer de 2010, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’inici de les obres de desdobla-
ment de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú (tram. 
250-02134/08), presentada pel G. P. de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamenta - 
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 57995).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar 
totes les tramitacions per tal que es puguin iniciar les 
obres de desdoblament de la carretera C-66 entre Ba-
nyoles i Besalú al més aviat possible.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	602/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’establiment	de	serveis	
de	transport	marítim	de	curta	distància	
en	l’arc	mediterrani	i	sobre	l’atorgament	
d’ajuts	per	als	transportistes	que	els	uti-
litzin
Tram. 250-02144/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 51, 03.02.2010, DSPC-C 719

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 3 de febrer de 2010, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’establiment de noves línies de 
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Resolució	605/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’establiment	d’acords	de	
col·laboració	per	a	organitzar	activitats	
per	al	professorat	d’història	relatives	a	
la	memòria	de	l’Holocaust	jueu	i	altres	
genocidis
Tram. 250-02136/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 43, 04.02.2010, DSPC-C 721

Comissió d’Educació i Universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 4 de febrer de 2010, ha estudiat el text de 
la Proposta de resolució sobre l’establiment d’acords 
entre el Departament d’Educació i Casa Sefarad per a 
programar la formació d’ensenyants catalans en l’epi-
sodi històric de l’Holocaust (tram. 250-02136/08), 
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. 58347).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer, mitjan-
çant el Departament d’Educació, les gestions necessàries 
per a poder establir acords de col·laboració amb entitats 
com ara la Casa Sefarad, per tal d’organitzar activitats 
per al professorat d’història, que li permetin ampliar la 
formació pel que fa a la memòria de l’Holocaust jueu i 
altres genocidis comesos durant el segle xx.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió La presidenta 
en funcions de la Comissió
Maria Àngels Cabasés Piqué Flora Vilalta i Sospedra

l’execució dels treballs de remodelació de l’estació de 
tren de Cubelles (Garraf).

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	604/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’adaptació	del	model	in-
formàtic	de	gestió	de	centres	educatius
Tram. 250-02132/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 43, 04.02.2010, DSPC-C 721

Comissió d’Educació i Universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 4 de febrer de 2010, ha estudiat el text de la 
Proposta de resolució sobre la solució dels problemes 
del programa informàtic SAGA de gestió dels centres 
educatius (tram. 250-02132/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58335).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a avançar 
en l’adaptació del model informàtic de gestió de centres 
educatius a la nova realitat normativa i a les necessitats 
dels centres educatius i dels ciutadans.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió La presidenta
en funcions  de la Comissió
Maria Àngels Cabasés Piqué Flora Vilalta i Sospedra



Núm. 632 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 15 de febrer de 2010

21

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.20.

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	mesu-
res	previstes	per	a	incentivar	la	vingu-
da	de	jutges	d’altres	comunitats	autò-
nomes
Tram. 300-00258/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 70, tinguda el dia 11.02.2010, 
(DSPC-P 109).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	com-
petències	estatutàries	en	matèria	d’edu-
cació
Tram. 300-00259/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 70, tinguda el dia 11.02.2010, 
(DSPC-P 109).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	deso-
cupació
Tram. 300-00260/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 70, tinguda el dia 11.02.2010, 
(DSPC-P 109).

Resolució	606/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	les	actuacions	de	millora-
ment	necessàries	als	centres	educatius	
del	Prat	de	Llobregat	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-02152/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 43, 04.02.2010, DSPC-C 721

Comissió d’Educació i Universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 4 de febrer de 2010, ha estudiat el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs 
al CEIP Galileo Galilei, del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat) (tram. 250-02152/08), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 58768).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
duent a terme les actuacions de millorament necessàries 
als centres educatius del municipi del Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat), entre les quals hi ha prevista la cons-
trucció d’un gimnàs al CEIP Galileo Galilei, i a prio-
ritzar-les en funció de les necessitats d’escolarització i 
de la disponibilitat pressupostària.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió La presidenta 
en funcions  de la Comissió
Maria Àngels Cabasés Piqué Flora Vilalta i Sospedra



15 de febrer de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 632

22

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	de	l’oferta	de	batxillerat	nocturn	a	
l’IES	Investigador	Blanxart,	de	Terrassa	
(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02156/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	la	comple-
mentació	de	l’assegurança	escolar
Tram. 250-02157/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	les	carreteres	del	Baix	Penedès
Tram. 250-02163/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	les	carreteres	del	Tarragonès
Tram. 250-02166/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	l’exclusió	
del	castellà	dels	llibres	de	text	digitals
Tram. 250-02143/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	la	manca	
de	places	de	primer	curs	d’educació	in-
fantil	en	diversos	municipis	del	Vallès	
Oriental
Tram. 250-02151/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
al	tram	entre	les	Borges	del	Camp	i	la	
Granadella	de	la	carretera	C-242
Tram. 250-02171/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	reforma	i	la	cessió	de	la	gestió	de	
les	instal·lacions	del	Camp	Escolar	de	
Lleida	(Segrià)
Tram. 250-02179/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu-
ra	de	telefonia	mòbil	a	l’Alta	Ribagorça
Tram. 250-02182/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	construcció	d’un	institut	d’educació	
secundària	al	barri	de	Cappont,	de	Llei-
da	(Segrià)
Tram. 250-02183/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	les	carreteres	de	l’Alt	Camp
Tram. 250-02167/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	les	carreteres	de	la	Conca	de	Barbe-
rà
Tram. 250-02168/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	les	carreteres	del	Priorat
Tram. 250-02169/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	les	carreteres	del	Baix	Camp
Tram. 250-02170/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	efectius	dels	equips	d’atenció	pri-
mària	a	les	àrees	bàsiques	de	salut	de	
Mollet	del	Vallès,	la	Llagosta,	Martore-
lles	i	Parets	del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02305/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 722).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	consultori	mèdic	a	la	Bis-
bal	de	Falset	(Priorat)
Tram. 250-02317/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 722).

Proposta	de	resolució	sobre	el	soter-
rament	de	les	línies	aèries	d’alta	tensió	
elèctrica	de	la	urbanització	El	Pinar,	de	
Reus	(Baix	Camp)
Tram. 250-02324/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 40, tinguda el dia 09.02.2010 
(DSPC-C 716).

Proposta	de	resolució	sobre	l’obtenció	
del	certificat	de	qualificació	individual	
en	instal·lacions	elèctriques	de	baixa	
tensió
Tram. 250-02330/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 40, tinguda el dia 09.02.2010 
(DSPC-C 716).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	al	barri	de	Cappont,	de	Lleida	(Se-
grià)
Tram. 250-02225/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	de	la	Llei	1/1998,	de	política	lin-
güística
Tram. 250-02280/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 40, tinguda el dia 09.02.2010 
(DSPC-C 716).

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	servei	d’informació	telefònica	de	la	
grip	del	virus	A(H1N1)
Tram. 250-02281/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 722).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	cinquè	centre	d’atenció	pri-
mària	a	Granollers	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02304/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 722).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	comissió	assessora	dels	estudis	i	
els	dictàmens	encarregats	pel	Govern
Tram. 250-02359/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 40, tinguda el dia 09.02.2010 
(DSPC-C 716).

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	sistema	per	a	dispensar	la	
dosi	prescrita	de	medicaments
Tram. 250-02369/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 722).

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi-
ficació	del	procediment	d’adjudicació	
d’herències	intestades	a	la	Generalitat
Tram. 250-02417/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 40, tinguda el dia 09.02.2010 
(DSPC-C 716).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
en	el	traçat	de	la	carretera	GI-660	entre	
la	Bisbal	de	l’Empordà	i	Calonge
Tram. 250-02427/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	servei	de	telefonia	mòbil	a	Ca-
brils	(Maresme)
Tram. 250-02345/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	registre	públic	amb	seu	al	Parla-
ment	dels	estudis	i	els	dictàmens	en-
carregats	pel	Govern
Tram. 250-02357/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 40, tinguda el dia 09.02.2010 
(DSPC-C 716).

Proposta	de	resolució	sobre	el	règim	
d’incompatibilitats	en	l’elaboració	d’in-
formes	per	al	Govern	i	les	imputacions	
pressupostàries	dels	estudis	i	els	tre-
balls	tècnics
Tram. 250-02358/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 40, tinguda el dia 09.02.2010 
(DSPC-C 716).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforç	de	
les	mesures	de	prevenció	del	consum	
de	cànnabis	entre	els	joves	i	sobre	la	
informació	dels	recursos	per	a	superar	
l’addicció
Tram. 250-02450/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 722).

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	personal	dels	centres	d’assistència	
primària	del	Centre	i	de	les	Indianes,	de	
Montcada	i	Reixac	(Vallès	Occidental),	i	
sobre	el	millorament	del	servei	telefònic	
i	d’atenció	domiciliària
Tram. 250-02473/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 722).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’una	guia	per	a	la	detecció	de	situ-
acions	de	risc	d’accidents	infantils
Tram. 250-02479/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 722).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
en	el	traçat	de	la	carretera	GI-664	entre	
Cruïlles,	Monells,	Sant	Sadurní	de	l’Heu-
ra	i	Cassà	de	la	Selva
Tram. 250-02428/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	les	carreteres	del	Maresme
Tram. 250-02431/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	al	Parlament	d’un	projecte	de	llei	
de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 250-02445/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 40 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el dia 09.02.2010 
(DSPC-C 716).
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2.15.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	els	plans	de	dinamització	
comarcal
Tram. 302-00212/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 70, 
tinguda el dia 11.02.2010 (DSPC-P 109).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	suport	a	les	famílies	
amb	infants
Tram. 302-00213/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 70, 
tinguda el dia 11.02.2010 (DSPC-P 109).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	situació	econòmica	ac-
tual
Tram. 302-00214/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 70, 
tinguda el dia 11.02.2010 (DSPC-P 109).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu-
ra	de	telefonia	mòbil	al	Berguedà
Tram. 250-02485/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 43, tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 
721).

Proposta	de	resolució	sobre	les	pro-
postes	de	modificació	de	la	normativa	
tributària	i	fiscal	fetes	pels	agents	que	
operen	en	l’àmbit	de	l’habitatge
Tram. 250-02498/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 40, tinguda el dia 09.02.2010 
(DSPC-C 716).

Proposta	de	resolució	sobre	l’assigna-
ció	d’un	metge	o	metgessa	fix	al	dis-
pensari	d’Olesa	de	Bonesvalls	(Alt	Pe-
nedès)
Tram. 250-02505/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 04.02.2010 (DSPC-C 722).
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3.01.01.

Projecte	de	llei	de	declaració	del	Parc	
Natural	del	Montgrí,	les	Illes	Medes	i	el	
Baix	Ter,	de	dues	reserves	naturals	par-
cials	i	d’una	reserva	natural	integral
Tram. 200-00081/08

Presentació de documentació complemen-
tària
Reg. 65434 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del Parlament

En data 13 de gener de 2010 va tenir entrada al Par-
lament de Catalunya el projecte de Llei de declaració 
del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral (registre d’entrada al Parlament número 
64.507) junt amb la certificació i l’expedient adminis-
tratiu corresponents.

Em plau adjuntar, com a complement de l’expedient, la 
memòria justificativa del projecte de Llei actualitzada 
el mes de gener i l’informe jurídic final.

Així mateix, s’adjunta un nou índex de l’expedient amb 
la inclusió d’aquests nous documents.

Barcelona, 1 de febrer de 2010

La secretària del Govern
Laia Bonet Rull

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en sessió 
tinguda el dia 3 de febrer de 2010, ha nomenat la ponèn-
cia que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Benestar i Immigració

La Comissió de Benestar i Immigració, en sessió tin-
guda el dia 2 de febrer de 2010, ha nomenat la ponèn-
cia que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei 
dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescèn-
cia (tram. 200-00064/08) i les esmenes presentades, 
d’acord amb l’article 109.1 i els concordants del Re-
glament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez,

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Carme Figueras i Siñol

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Marta Cid i Pañella

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

M. Ángeles Olano i García

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

Laura Massana Mas

Grup Mixt

Carmen de Rivera Pla

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010

La secretària en La presidenta 
funcions de la Comissió  de la Comissió 
Dolors Camats i Luis Marta Cid i Pañella
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de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 352-02030/08)

Proposta de compareixença de Norbert Bilbeny, filò-
sof, 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)

Proposta de compareixença de Salvador Boix i Ange-
lats, 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)

Proposta de compareixença de Christian Bourquin, 
president del Consell General dels Pirineus Orientals, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
02033/08)

Proposta de compareixença de Jordi Casamitjana, etò-
leg, 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)

Proposta de compareixença de representants del Colec-
tivo 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)

Proposta de compareixença de Luis Francisco Esplá, 
torero, 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. 
352-02036/08)

Proposta de compareixença de Miquel Ferré i Avella-
nás, president de l’Agrupació 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 protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 352-02037/08)

Proposta de compareixença d’Espido Freire, escripto-
ra, 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)

Proposta de compareixença de Pedro Fumadó, rama-
der, 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. 
352-02039/08)

Proposta de compareixença de Rosa Gil Garcia, presi-
denta de la Plataforma per a la Promoció i la Difusió de 
la Festa, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
352-02040/08)

Proposta de compareixença de Víctor Gómez Pin, filòsof 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 

2/2008 (tram. 202-00050/08) i les esmenes presenta-
des, d’acord amb l’article 109.1 i els concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Josep Rull i Andreu

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

David Pérez Ibáñez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Patrícia Gomà i Pons

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafel Luna i Vivas

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

Francesc Pané Sans

Grup Mixt

Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

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

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la 
CMAH, sessió del 26.01.2010

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, Grup Parlamentari Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Grup Parlamentari Mixt

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)

Proposta de compareixença de Pedro Balañá Mombrú, 
empresari, 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. 
352-02029/08)

Proposta de compareixença de Marilén Barceló Verea, 
doctora en psicologia i vicepresidenta de la Federació 
d’Entitats Taurines de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
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refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-02052/08)

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)

Proposta de compareixença de Josep M. Terricabras, 
filòsof, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
352-02054/08)

Proposta de compareixença de Jorge Wagensberg, cien-
tífic, 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)

Proposta de compareixença de Francis Wolf, filòsof de 
la Universitat de la Sorbona, amb relació a la Proposi-
ció 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)

Proposta de compareixença d’Enrique Zaldívar, veteri-
nari 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)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Medi Ambient i Habitatge, 
03.02.2010, DSCP-C 720

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de José Miguel Arroyo, torero i rama-
der, 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. 
353-00744/08)

Compareixença de Pedro Balañá Mombrú, empresa-
ri, 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. 
353-00745/08)

Compareixença de Marilén Barceló Verea, doctora en 
psicologia i vicepresidenta 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. 353-00746/08)

Compareixença de Norbert Bilbeny, filòsof, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 

refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-02041/08)

Proposta de compareixença de Pablo de Lora, professor 
de la Universitat 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 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-02042/08)

Proposta de compareixença de Javier de Lucas, cate-
dràtic de la Universitat de València, 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. 352-02043/08)

Proposta de compareixença de Natàlia Molero Lloret, 
escriptora, 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. 
352-02044/08)

Proposta de compareixença d’Antonio Moreno, exto-
rero, 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)

Proposta de compareixença de representants de la Plata-
forma Prou 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. 
352-02046/08)

Proposta de compareixença de Jordi Portabella, biò-
leg, 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)

Proposta de compareixença de Núria Querol, doctora 
especialista en violència contra els 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. 352-02048/08)

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)

Proposta de compareixença de Jesús Mosterín, filòsof, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-
02050/08)

Proposta de compareixença d’Hervé Schiavetti, alcalde 
d’Arles i president de la Unió de Viles Taurines de Fran-
ça, 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)

Proposta de compareixença de Carl Schlyter, eurodipu-
tat especialista en drets dels animals, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
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llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353-00759/08)

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 protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00760/08)

Compareixença d’Antonio Moreno, extorero, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00761/08)

Compareixença de representants de la Plataforma Prou 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00762/08)

Compareixença de Jordi Portabella, 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. 353-00763/08)

Compareixença de Núria Querol, doctora especialista 
en violència contra els animals, 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 
legislatiu 2/2008 (tram. 353-00764/08)

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. 353-00765/08)

Compareixença de Jesús Mosterín, 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. 353-00766/08)

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 modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00767/08)

Compareixença de Carl Schlyter, eurodiputat especia-
lista 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. 353-00768/08)

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 protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00769/08)

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 protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00770/08)

text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00747/08)

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. 353-00748/08)

Compareixença de Christian Bourquin, president del 
Consell General dels Pirineus 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 legislatiu 2/2008 (tram. 353-00749/08)

Compareixença de Jordi Casamitjana, etòleg, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00750/08)

Compareixença de representants 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. 353-00751/08)

Compareixença de Luis Francisco Esplá, torero, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00752/08)

Compareixença de Miquel Ferré i Avellanás, president 
de l’Agrupació 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 protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353-00753/08)

Compareixença d’Espido Freire, 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. 353-00754/08)

Compareixença de Pedro Fumadó, 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. 353-00755/08)

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 refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
353-00756/08)

Compareixença de Víctor Gómez Pin, filòsof de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 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. 353-00757/08)

Compareixença de Pablo de Lora, professor de la Uni-
versitat Autònoma de Madrid, 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 
legislatiu 2/2008 (tram. 353-00758/08)

Compareixença de Javier de Lucas, catedràtic de la 
Universitat de València, amb relació a la Proposició de 
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convocatòries consecutives en les que amb caràcter ex-
cepcional i transitori, gaudiran d’un ajust de barems a 
les proves físiques, sens perjudici que han de complir la 
resta de requisits exigits en la matèria»

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2010

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

Proposició	de	llei	sobre	el	règim	espe-
cial	d’Aran
Tram. 202-00084/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 65595 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Francesc Homs i Mo-
list, Diputat del Grup Parlamentari Convergència i Unió, 
d’acord amb l’article 100 i concordants del Reglament 
del Parlament, presenten per a la seva tramitació la se-
güent proposició de llei sobre el règim especial d’Aran

Exposició de motius

L’Art. 11.2 de L’Estatut d’Autonomia de Catalunya re-
coneix l’Aran com a entitat territorial singular dins de 
Catalunya, la qual cosa és objecte d’una particular pro-
tecció per mitjà d’un règim jurídic especial.

L’art. 94 de L’EAC, estableix el règim jurídic especial 
de l’Aran i disposa que el mateix es regularà mitjançant 
llei del Parlament.

La disposició addiciona cinquena de l’EAC estableix 
un termini de quatre anys des de l’entrada en vigor de 
l’Estatut per tal que el Parlament revisi i modifiqui el 
règim especial de l’Aran per adaptar-lo, que fineix el 
proper mes de juliol.

En data 13 de juny de 2009 el Conselh Generau d’Aran 
va aprovar per unanimitat una proposta de projecte de 
Llei «Sus eth regim especiau dera Val d’Aran», que va 
remetre al govern de la Generalitat per a la seva tra-
mitació.

Vist que, a data d’avui, el Govern no ha donat trasllat 
a aquest Parlament de l’esmentat projecte, aquest grup 
parlamentari fent us de les competències atorgades per 
l’art. 100 i següents del reglament de la Cambra, fa seva 
aquesta proposta i la presenta com a proposició de Llei, 
quin text articulat adjunta per annex.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Homs i Molist
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Compareixença de Jorge Wagensberg, científic, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00771/08)

Compareixença de Francis Wolf, filòsof de la Univer-
sitat de la Sorbona, 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. 353-00772/08)

Compareixença d’Enrique Zaldívar, veterinari espe-
cialista 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. 353-00773/08)

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

Esmenes a l’articulat
Reg. 65846 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, 11.02.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 65846)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò 
que es determina a l’article 107 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent esmena a la 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).

Esmena única

D’addició d’un nou paràgraf 

Al final del text

«[...] funció pública».

«El personal al servei de la Generalitat que en el mo-
ment de l’entrada en vigor de la present modificació de 
la llei ocupi amb caràcter interí un lloc de treball del 
Cos de bombers de l’escala bàsica i que acrediti que no 
ha pogut presentar-se a convocatòries anteriors d’accés 
al cos per raó del límit d’edat establert a la normati-
va anterior, podrà accedir a la condició de funcionari 
del cos de bombers mitjançant la participació en dues 
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Capítol IV. Institut d’Estudis Aranesi
Títol IV. Competéncies

Capítol I. Regim Generau
Article 28. Encastre competenciau
Article 29. Capacitats generaus e principi de subsidiarietat
Article 30. Potestats
Article 31. Traspàs de competéncies e era sua avaloracion

Capítol II. Competéncies enes diuèrsi sectors d’activitat ad-
ministrativa
Article 32. Lengua e cultura
Article 33. Dret civiu aranés
Article 34. Regim locau
Article 35. Organizacion deth territòri e urbanisme
Article 36. Educacion
Article 37. Sanitat e salut publica
Article 38. Espòrts e léser
Article 39. Joenessa
Article 40. Politiques d’igualtat
Article 41. Servicis sociaus e volontariat
Article 42. Abitatge
Article 43. Miei ambient
Article 44. Recorsi naturaus
Article 45. Energia e Mines
Article 46. Activitats Ruraus
Article 47. Torisme
Article 48. Comèrç e consum
Article 49. Promocion dera economia
Article 50. Universitats e recèrca
Article 51. Tecnologies dera informacion e dera comunicación
Article 52. Infraestructures, òbres publiques e servicis de mo-
bilitat
Article 53. Seguretat publica
Article 54. Prevencion e escandiment de huecs, emergéncies 
e proteccion civila
Article 55. Associacions, fondacions, corporacions de dret 
public e professions titolades
Article 56. Denominacions e indicacions geografiques e de 
qualitat
Article 57. Estadistica
Article 58. Propietat intelectuau e indústria
Article 59. Trabalh e relacions laboraus

Títol V. Relacions deth Conselh Generau damb era Generalitat 
e damb es autes institucions publiques
Article 60. Capacitat d’iniciativa legislativa
Article 61. Participacion deth sindic ena activitat parlamentària
Article 62. Singularitat des relacions deth Conselh Generau 
damb eth Govèrn dera Generalitat
Article 63. Participacion enes decisions dera Generalitat e 
coordinacion damb es servicis d’aguesta
Article 64. Era Comission bilaterau Govèrn dera Generalitat-
Conselh Generau d’Aran 
Article 65. Es relacions deth Conselh Generau damb es mu-
nicipis
Article 66. Aran e es naues divisions territoriaus de Catalonha
Article 67. Relacions de cooperación
Article 68. Relacions e participacion damb era ciutadania

Títol VI. Finançament deth Conselh Generau
Article 69. Eth Hons de cooperacion dera Generalitat damb 
eth Conselh Generau d’Aran
Article 70. D’autes assignacions o participacions enes Pres-
supòsti dera Generalitat 

Annex

Prepausa de projècte de lei sus eth regim especiau 
dera Val d’Aran

Grop d’Unitat d’Aran (UA-PM-PSC)

Grop de Convergéncia Democratica Aranesa (CDA)

Grop deth Partit Renovador Arties - Garòs (PRAG)

Ponents

Mgfc. Sr. Francés X. Boya Alós

Mgfc. Sr. Carlos Barrera Sánchez

Mgfc. Sr. José Antonio Bruna Vilanova

Mgfc. Sr. Rufino Martínez Cau

Sr. Alex Moga Vidal

Sr. Rafa Hinojosa Molina

Sr. Josep Mir Bagó

Sr. Francesc de Paula Caminal i Badia

Sr. Joan Recasens Calvo

Títol I. Disposicions generaus
Article 1. Aran
Article 2. Objècte dera Lei
Article 3. Natura e regim juridic
Article 4. Encastre territoriau
Article 5. Autonomia e posicion institucionau
Article 6. Es simbèus

Títol II. Lengua e cultura
Article 7. Lengua pròpria
Article 8. Drets lingüistics
Article 9. Lengua ena administración
Article 10. Lengua e ensenhament
Article 11. Lengua e mieis de comunicación
Article 12. Cultura

Títol III. Organizacion
Capítol I. Es organs deth conselh generau e es sues atribu-
cions
Article 13. Eth Conselh Generau
Article 14. Organs deth Conselh Generau
Article 15. Eth Plen de conselhèrs e conselhères generaus
Article 16. Eth sindic o sindica
Article 17. Eth vicesindic o vicesindica
Article 18. Eth Conselh de Govèrn
Article 19. Era Comission d’Auditors de Compdes

Capítol II. Regim de foncionament
Article 20. Foncionament des organs collegiadi

Capítol III. Regim electorau
Article 21. Candidatures ath Conselh Generau
Article 22. Eleccion des conselhèrs e conselhères generaus
Article 23. Constitucion e mandat deth Conselh Generau
Article 24. Eleccion deth sindic o era sindica
Article 25. Estatut deth sindic o sindica e des conselhèrs e 
conselhères generaus
Article 26. Cessament deth sindic o sindica
Article 27. Qüestion de confianza
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b) Arties e Garòs, per Arties e Garòs.

c) Castièro, per Escunhau, Casarilh, Betren, Vielha, 
Gausac e Casau.

d) Marcatosa, per Vilac, Aubèrt, Betlan, Mont, Mont-
corbau, Arròs e Vila.

e) Lairissa, per Vilamòs, Arres, Arró, Es Bòrdes, Benós 
e Begós.

f) Quate Lòcs, per Bossòst, Les, Canejan e Bausen.

2. Aran non pòt èster includit laguens de cap division 
territoriau ne administrativa de Catalonha que non sigue 
era madeisha.

Article 5. Autonomia e posicion institucionau

1. En vertut dera autonomia d’Aran, se garantís ath Con-
selh Generau, ena sua qualitat d’institucion representa-
tiva de govèrn e administracion:

a) Es competéncies pròpries relatives ara gestion des 
interèssi generaus e des particulars d’Aran, que poderà 
exercir jos era sua responsabilitat, e era capacitat d’in-
tervier en quinsevolh ahèr qu’afècte ath sòn territòri.

b) Es recorsi financèrs sufisents entà desvolopar de 
forma eficienta e eficaça es sues foncions e balhar es 
servicis dera sua competéncia, damb autonomia entà 
gestionar-les.

c) Es potestats administratives plees pròpries des en-
titats de natura territoriau, en especiau era normativa, 
en exercici dera quau e deth principi democratic que lo 
legitime, eth Conselh Generau regula es encastres des 
sues competéncies e des sòns interèssi damb er unic 
limit de non vulnerar es leis.

2. Ath delà des sues competéncies, eth Conselh Generau 
d’Aran assumís era gestion ordinària dera Administra-
cion dera Generalitat en sòn territòri. Tanben, eth sindic 
o era sindica ei era mès nauta representacion institucio-
nau e ordinària dera Generalitat en Aran.

3. Eth Conselh Generau se relacione dirèctament damb 
es institucions dera Generalitat e der Estat, cossent 
damb açò previst per aguesta Lei. Tanben pòt establir 
relacions damb institucions e organismes internacionaus 
o d’auti païsi, sustot laguens der encastre occitan.

Article 6. Es simbèus

1. Aran exprèsse era sua identitat nacionau damb es 
simbèus dera sua comunautat que son eth drapèu, er 
imne e er escut.

2. Eth drapèu d’Aran ei deth color bordèu tradicionau des 
pendons des parròquies araneses, damb er escut d’Aran 
enquadrat en centre pera crotz occitana de color auriò.

3. Er escut d’Aran ei un escut de forma rectangulara, 
quadrilon e arredonit pera sua forma inferiora e en pro-
porcion de 5 x 6 d’ample e long respecivament. Escut 
talhat, sagerat de corona reiau catalanoaragonesa (sègle 
xiv), damb un prumèr nivèu d’argent, damb ua clau en 
faisha de sable (nere), e un dusau nivèu d’òr, damb quate 
paus de gules (vermelh).

4. Er imne d’Aran ei Montanhes Araneses.

Article 71. Tributacion pròpria
Article 72. D’auti ingrèssi

Títol VII. Modificacion o revision d’aguesta lei
Article 73. Procediment

Disposicion addicionau

Disposicions transitòries
Prumèra
Dusau

Disposicions finaus
Prumèra
Dusau

Disposicion derogatòria

Títol I. Disposicions generaus

Article 1. Aran

Aran ei ua entitat territoriau singulara e unica, que con-
forme ua corporacion de caractèr representatiu definida 
pes terçons, damb personalitat juridica pròpria e plea 
capacitat legau e autonomia politica e administrativa.

Article 2. Objècte dera Lei

1. Aguesta Lei revise, melhore e actualize eth regim es-
peciau pròpri d’Aran, establit entà protegir eth caractèr 
singular d’aguesta comunitat, es sòns drets istorics e era 
sua identitat, que reconeish, empare e respècte er Estatut 
d’autonomia de Catalonha, cossent damb çò previst peth 
sòn Article 11 e pera sua Disposicion addicionau 5au.

2. Per miei d’aguest regim especiau se reconeish eth dret 
e era realitat dera organizacion institucionau, politica e 
administrativa d’Aran e se’n garantisen es competén-
cies, es recorsi e autonomia entà ordenar, governar e 
gestionar es interèssi generaus e es ahèrs publics deth 
sòn territòri.

Article 3. Natura e regim juridic

1. Aran, en tant que comunitat politica e entitat de natu-
ra territoriau, a personalitat juridica pròpria e plea capa-
citat e autonomia entath compliment des sues funcions, 
qu’exercís mejançant eth Conselh Generau e es autes 
institucions pròpries d’autogovèrn que regule aguesta 
Lei.

2. Es institucions araneses, qu’an natura unica e singu-
lara, exercissen foncions pròpries deth Govèrn e dera 
Administracion dera Generalitat e foncions que cor-
responen ara Administracion locau, damb es pròpries 
especificitats deth regim juridic d’Aran, que les son 
d’aplicacion preferenta.

Article 4. Encastre territoriau

1. Aran ei format pes sies terçons istorics de Pujòlo, 
Arties e Garòs, Castièro, Marcatosa, Lairissa e Quate 
Lòcs, que son integradi pes territòris des nuclèus de 
poblacion següenta:

a) Pujòlo, per Tredòs, Bagergue, Salardú, Unha e Gessa.
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elaborada en aranés, sense prejudici de çò qu’establís 
era legislacion vigenta.

4. Era Generalitat mejançant es sues politiques linguis-
tiques e eth Conselh Generau en marc des sues com-
petencies coordinaran es sues actuacions en matèria de 
lengua, e impulsarà era lengua en aqueri airaus enes 
quau era normalizacion ei especiaument dificultosa, 
coma ei eth cas dera justícia.

Article 10. Lengua e ensenhament

1. Er aranés, en tant que lengua pròpria d’Aran, ei era 
lengua veïculara e d’aprenedissatge enes centres educa-
tius plaçadi ena Val d’Aran.

2. Eth Conselh Generau susvelharà entà qu’es curri-
culums linguistics des centres educatius s’ajusten ara 
legalitat vitgenta e as critèris determinats per aguesta 
lei en aguest Article.

Article 11. Lengua e mieis de comunicacion

1. Se garantís er usatge der aranés enes mieis de co-
municacion depenents dera Corporacion Catalana de 
Mieis Audiovisuaus, des entitats locaus e es sòns ens 
associatius en territòri d’Aran.

2. Es mieis de comunicacion de titularitat privada, er 
encastre de difusion des quaus sigue en territòri d’Aran, 
emplegaràn enes sues emissions o edicions er aranés 
enes tèrmes que dispòse era legislacion de normaliza-
cion lingüistica, era legislacion audiovisuau e, en sòn cas, 
era auta legislacion sectoriau que sigue d’aplicacion.

3. Era Corporacion catalana de mieis audiovisuaus a 
de garantir, en tot profitar era possada des naues tec-
nologies e amassa damb eth Conselh Generau d’Aran, 
eth desplegament d’un sistèma audiovisuau pròpri entà 
Aran, qu’assegure ua preséncia sufisenta der aranés enes 
mieis de comunicacion.

Article 12. Cultura

1. Eth Conselh Generau d’Aran velharà pera conserva-
cion, era promocion e era difusion dera cultura aranesa, 
en totes es sues desparières expressions. De forma espe-
ciau, garantirà era conservacion e promoirà er enriqui-
ment deth patrimòni istoric, culturau, arqueologic, docu-
mentau, juridic, paisagistic, artistic, scientific, etnologic, 
geologic e industriau d’Aran e des bens que l’intègren, 
quinsevolh que sigue eth sòn regim juridic e titularitat.

2. Era Generalitat e era Administracion der Estat, cos-
sent damb es sues competéncies, cooperaràn damb eth 
Conselh Generau en aguesta accion de proteccion e pro-
mocion dera cultura e lengua aranesa, enes encastres 
autonomic, estatau e internacionau.

3. Eth Conselh Generau promoirà acòrds de collabora-
cion damb es entitats locaus d’Aran entà que participen 
ena conservacion, era promocion e era difusion dera 
cultura aranesa, cossent damb es competéncies que les 
atribuïsquen es leis.

4. Eth Conselh Generau impulsarà es iniciatiues de be-
sonh tà coordinar es esfòrci damb era resta de territoris 
occitans en favor dera promocion e preservacion dera 
lengua.

Títol II. Lengua e cultura

Article 7. Lengua pròpria

1. Er aranés, nòm que recep era varianta autoctòna dera 
lengua occitana, ei era lengua pròpria e oficiau d’Aran. 
Er aranés ei, amassa damb eth catalan e eth castelhan, 
lengua oficiau en Aran, cossent damb çò que dispòse 
aguesta Lei, e en Catalonha, de conformitat damb çò 
qu’establissen er Estatut d’Autonomia de Catalonha e es 
leis de normalizacion lingüistica.

2. Se reconeish er Institut d’Estudis Aranesi coma auto-
ritat lingüistica der aranés, varianta occitana parlada 
en Aran, e coma autoritat academica damb persona-
litat juridica pròpria, as efèctes dera regulacion e dera 
proteccion e normativizacion der aranés, en aplicacion 
deth regim lingüistic regulat en aguesta Lei, atau coma 
er Institut d’Estudis Catalans n’ei respècte deth catalan, 
damb çò qu’establís er Article 5 der Estatut d’Autonomia 
de Catalonha e es leis de normalizacion lingüistica.

3. Es poders publics an de protegir er aranés en toti es 
encastres e sectors e n’an de fomentar eth sòn usatge, 
era difusion e eth sòn coneishement.

Article 8. Drets lingüistics

1. En Aran totes es persones an eth dret de conéisher 
e utilizar er aranés e d’èster atengudi oraument e per 
escrit en aguesta lengua enes sues relacions damb totes 
es administracions publiques, includida era Administra-
cion electorau, e damb es entitats publiques e privades 
que ne depenen. Es actes administratius e disposicions 
generaus, atau coma es esturments de fe publica, dictadi 
en aranés produsiràn plens efèctes juridics.

2. En Aran totes es persones, enes sues relacions damb 
era justícia, eth notariat e es registres publics an eth 
dret d’utilizar er aranés e de recéber documentacion 
en aguesta lengua s’ac solliciten, sense qu’açò supause 
un còst addicionau entath ciutadan e sense que poguen 
patir indefension ne retards indeguts pera lengua em-
plegada.

3. En Aran, totes es persones an dret a èster atengu-
des oraument e per escrit en aranés ena sua condicion 
d’usatgères o consumidores de bens, productes e ser-
vicis enes tèrmes que dispòsen es leis. Es entitats, em-
preses e establiments dubèrts ath public en Aran son 
subjèctes ath déuer de disponibilitat lingüistica enes 
tèrmes qu’establisquen es leis.

Article 9. Lengua ena Administracion

1. Er aranés, varianta occitana parlada en Aran, ei era 
lengua pròpria e oficiau deth Conselh Generau, dera 
Administracion locau aranesa e des autes entitats que 
ne depenen.

2. Eth personau ath servici des nomentades entitats a 
d’acreditar es coneishements en aranés, lengua occita-
na en Aran, que se determinen entar exercici des sues 
foncions.

3. Era documentacion d’usatge intèrne e extèrne elabo-
rada peth Conselh Generau d’Aran, era Administracion 
locau aranesa e es autes entitats que ne depenen, serà 
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nombre e eth regim de personau eventuau e era separa-
cion des foncionaris deth servici, tot açò cossent damb 
es normes reguladores dera foncion publica locau, e 
ratificar eth conget deth personau laborau.

h) Exercir era potestat expropiatòria.

i) Aprovar es plans qu’afècten ath territòri d’Aran, que 
siguen dera competéncia deth Conselh Generau.

j) Aprovar es formes de gestion des servicis e es expe-
dients entar exercici des activitats economiques.

k) Delegar e encargar era gestion de competéncies deth 
Conselh Generau a d’autes administracions publiques e 
recéber delegacions e encomanes de gestion.

l) Afectar ath servici o ar usatge public es bens deth 
Conselh Generau e alterar era qualificacion juridica des 
bens de domeni public.

m) Alienar eth patrimonio.

n) Exercir accions administratives o judiciaus en ahèrs 
dera sua competéncia.

o) Sosméter conflictes de competéncies damb d’autes 
administracions publiques.

p) Designar es membres dera Comission d’Auditors de 
Compdes.

q) Votar era mocion de censura ath sindic o ara sindica, 
atau coma es acòrds qu’aguest o aguesta vincule a ua 
qüestion de confiança.

r) Controlar e fiscalizar era gestion des auti organs deth 
Conselh Generau.

s) Es autes que li atribuïsquen aguesta o d’autes leis o es 
disposicions generaus deth Conselh Generau.

t) Delegar es foncions en sindic o sindica o en Conselh 
de Govèrn, quan aguestes, d’acòrd damb er apartat 3 
d’aguest Article o era norma atributiva dera foncion, 
non siguen indelegables

3. Es competéncies concernentes as letres a, b, c), e), 
f), i), k), p) q) e r) der apartat 2 d’aguest Article son 
indelegables.

Article 16. Eth sindic o era sindica

1. Eth sindic o era sindica ei elegit o elegida peth Plen 
des conselhèrs e conselhères generaus, enes tèrmes que 
dispòse aguesta Lei e ei era persona cap e maxima res-
ponsabla deth Govèrn e dera Administracion pròpria 
d’Aran.

2. Correspon ath sindic o sindica es atribucions següen-
tes:

a) Representar ath Conselh Generau.

b) Convocar es sessions deth Plen, fixar eth sòn orde 
deth dia e presidir es sues sessions, en tot moderar eth 
debat e dirimint es empats damb eth sòn vòt de qua-
litat.

c) Convocar, fixar er orde deth dia e presidir, enes ma-
deishi tèrmes, es sessions deth rèste des organs collabo-
radors, es organismes e es societats e es empreses que 
depenen deth Conselh Generau.

Títol III. Organización

Capítol I. Es organs deth Conselh Generau e es 
sues atribucions

Article 13. Eth Conselh Generau

Eth Conselh Generau d’Aran ei era institucion represen-
tativa de govèrn e administracion d’Aran, qu’enes tèr-
mes de qué dispòse era presenta Lei ei elegit per sufragi 
universau, igual, liure, dirècte e secret. Cossent damb 
era sua tradicion istorica, eth Conselh Generau ei inte-
grat per tretze conselhèrs o conselhères generaus distri-
buïdi dera manèra següenta: dus elegidi peth terçon de 
Pujòlo; dus per Arties e Garòs, quate per Castièro; un 
per Marcatosa, un pera Lairissa e tres per Quate Lòcs.

Article 14. Organs deth Conselh Generau.

1. Compòsen eth Conselh Generau es organs següenti:

a) Eth Plen des conselhèrs e conselhères generaus.

b) Eth sindic o era sindica

c) Eth Conselh de Govèrn.

d) Era Comission d’Auditors de Compdes.

2. Ei un organ d’existéncia potestativa, enes tèrmes que 
dispòse era presenta Lei, eth vicesindic o vicesindica.

3. Tanben, eth Conselh Generau, cossent damb era sua 
potestat d’autoorganizacion, pòt crear d’auti organs 
complementaris d’aguesta organizacion en sòn regla-
ment organic. Tanben poderà crear, mejançant eth re-
glament organic, organs consultius de participacion des 
ciutadans, es sectors sociaus o economics o es munici-
pis e es entitats municipaus descentralizades en matè-
ries dera competéncia deth Conselh Generau; es nomen-
tadi organs consultius poderàn èster d’encastre aranés 
o de terçon.

Article 15. Eth Plen de conselhèrs e conselhères 
generaus.

1. Eth Plen ei format peth sindic o era sindica, que lo 
presidís, e pes conselhèrs e conselhères generaus.

2. Corresponen ath Plen es atribucions següentes:

a) Elegir ath sindic o sindica

b) Aprovar eth reglament organic e d’auti reglaments 
atau coma es ordenances deth Conselh Generau

c) Exercir era iniciativa de modificacion des limits ter-
ritoriaus d’Aran.

d) Decidir era ordenacion administrativa deth territòri 
d’Aran.

e) Aprovar e modificar es pressupòsti e aprovar es 
compdes

f) Determinar es recorsi pròpris de caractèr tributari.

g) Aprovar era plantilha de personau deth Conselh Ge-
nerau, era sua relacion de lòcs de trabalh, es bases des 
pròves entara seleccion de personau e tàs concorsi de 
provision de lòcs de trabalh, era fixacion dera quantia 
des retribucions complementàries des foncionaris, eth 
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2. Pertòque ara Comission d’Auditors de Compdes 
examinar e estudiar es compdes annaus deth Conselh 
Generau e emeter-ne un informe abans qu’eth Plen les 
apròve.

Capítol II. Regim de foncionament

Article 20. Foncionament des organs collegiats

1. Eth Plen s’amasse en session ordinària damb era 
periodicitat que determine eth Reglament Organic e, 
aumens, cada dus mesi. Tanben s’amasse en session ex-
traordinària se lo convòque eth sindic o era sindica e s’ac 
requerissen ua quatau part o mès des sòns membres.

2. Es sessions deth Plen son publiques e se condusissen 
jos era presidéncia deth sindic o sindica, qu’a de garantir 
era participacion de toti es grops politics enes debats 
e era des conselhèrs e des conselhères presents enes 
votacions.

3. Es acòrds des organs collegiats s’adòpten, per nor-
ma generau, per majoria simpla, exceptat des cassi en 
qu’aguesta o d’autes leis requerisquen ua majoria quali-
ficada. En cas d’empat enes votacions, dirimirà eth vòt 
de qualitat deth sindic o sindica.

Capítol III. Regim electorau

Article 21. Candidatures ath Conselh Generau

Entara eleccion deth Conselh Generau es candidatures 
an de complir es requisits següents:

a) Pòden presentar candidatura es partits politics, es 
federacions de partits e es coalicions electoraus. Tanben 
ne pòden presentar es agropacions d’electors avaladi 
damb era signatura d’un minim deth tres per cent deth 
cens electorau deth terçon corresponent.

b) Cada candidatura a de contier ua lista barrada damb 
tanti nòms coma membres deth Conselh li pertòque ath 
corresponent terçon, mès un maxim de dus suplents.

Article 22. Eleccion des conselhèrs e conselhè-
res generaus

1. Es eleccions ath Conselh Generau son convocades 
peth Govèrn dera Generalitat e s’amiaràn a tèrme eth 
madeish dia qu’eth dera celebracion des eleccions mu-
nicipaus.

2. Era eleccion des conselhèrs o conselhères generaus 
se harà cossent damb çò que dispòse era legislacion 
electorau, entre candidatures qu’en corresponent ter-
çon agen artenhut mès d’un cinc per cent deth totau de 
vòts valedèrament emetudi, e en aplicacion dera Lei 
de Hondt.

3. A cada terçon li correspon d’elegir el nombre de con-
selhers següents:

Pujolo: 2 conselhèrs.

Arties e Garòs: 2 conselhèrs.

Castièro: 4 conselhèrs.

d) Ordenar e supervisar era publicacion e era execucion 
des resolucions deth Conselh Generau.

e) Dirigir e supervisar es servicis e eth personau deth 
Conselh Generau.

f) Exercir es foncions d’organ de contractacion deth 
Conselh Generau

g) Ordenar es pagaments e balhar compdes.

h) Possar e supervisar era activitat des desparièrs organs 
e servicis deth Conselh Generau.

i) Velhar peth compliment des leis e des reglaments en 
territòri d’Aran.

j) Exercir accions judiciaus e administratives en ahèrs 
dera sua competéncia e, en cas d’urgéncia, en ahèrs 
dera competéncia deth Plen, en tot balhar-li compdes 
ad aguest ena sua prumèra session.

k) Nomenar de forma potestativa, entre es conselhers e 
conselhères, eth vicesindic o vicesindica.

l) Es autes que li atribuïsquen aguesta o d’autes leis o es 
disposicions generaus deth Conselh Generau.

m) Aqueres que corresponen ath Conselh Generau e non 
agen estat atribuïdes exprèssament a un aute organ.

n) Delegar es foncions en vicesindic o vicesindica, enes 
conselhèrs o conselhères o en Consell de Govèrn, quan 
aguestes, cossent damb er apartat 3 d’aguest Article o 
era norma atributiva dera foncion, non siguen indele-
gables.

3. Es competéncies concernentes as letres a, b, d), h), j), 
k) e n) der apartat 2 d’aguest Article son indelegables.

Article 17. Eth vicesindic o vicesindica

Eth vicesindic o era vicesindica ei nomentat o nomen-
tada peth sindic o era sindica, cossent damb çò que 
dispòse er Article anterior, e remplace eth sindic

o era sindica en cas de vacanta per abséncia o malautia. 
Se pòt nomenar mès d’un vicesindic o vicesindica, en 
quau cas realizaràn era foncion de supléncia per or-
den que se determine en nomenament. Eth vicesindic 
o vice sindica exerciràn es foncions que li delègue eth 
sindic o era sindica.

Article 18. Eth Conselh de Govèrn

Eth Conselh de Govèrn ei format peth sindic o sindica, 
pes vicesindics o vicesindiques e d’auti conselhèrs o 
consselhères generaus. Eth Reglament Organic, atau 
madeish, determinarà e desvoloparà eth foncionament 
e era composicion deth Conselh de Govèrn.

Article 19. Era Comission d’Auditors de Compdes

1. Era Comission d’Auditors de Compdes ei un organ 
de constitucion obligatòria, integrat pes conselhèrs ge-
neraus designadi peth sindic o sindica, entre eri aumens 
un conselhèr generau de cada grop politic representat en 
Conselh Generau. Era eleccion dera Comission d’Audi-
tors de Compdes s’amiarà a tèrme ena prumèra session 
que celèbre eth Conselh Generau posteriora ara session 
dera sua constitucion.
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4. Ath sindic o sindica atau coma as conselhèrs e conse-
lhères generaus les ei d’aplicacion er estatut des elegidi 
locaus que contemple era legislacion sus regim locau.

Article 26. Cessament deth sindic o sindica

1. Eth sindic o sindica cèsse per defuncion, renóncia, 
incapacitat o inabilitacion e tanben quan pèrd era con-
fiança deth Conselh Generau, mejançant era aprobacion 
d’ua mocion de censura o eth refús d’un qüestion de 
confiança.

2. Era mocion de censura a d’anar acompanhada deth 
nòm deth candidat o dera candidata alternatiu o alterna-
tiva, que pòt èster quinsevolh des conselhèrs o consel-
hères generaus, e a d’èster presentada e aprovada pera 
majoria absoluda des conselhèrs e conselhères generaus, 
per çò qu’era persona prepausada coma candidat o can-
didata serà elegida automaticament coma sindic o sin-
dica. Un madeish conselhèr o conselhèra generau non 
poderà presentar mès d’ua mocion de censura pendent 
eth corresponent mandat. Eth debat e votacion dera mo-
cion de censura s’amiarà a tèrme tàs dotze deth metdia 
deth detzau dia següent ath dera sua presentacion en 
registre deth Conselh Generau.

3. En cas de vacant, eth nau sindic o era naua sindica 
serà elegit o elegida cossent damb çò previst a en Ar-
ticle 24.

Article 27. Qüestion de confiança

1. Eth Sindic pòt sosméter ath Plen ua qüestion de con-
fiança, relacionada ara aprobacion o era modificacion 
de quinsevolh des ahèrs següents:

a) Es pressupòsti annaus.

b) Eth reglament organic o un reglament executiu.

c) Era imposicion o organizacion d’un tribut.

d) Ua declaracion programatica presentada peth sindic.

Sonque se pòden sosméter un maxim de dues qüestions 
de confiança en madeish mandat.

2. Era presentacion dera qüestion de confiança relacio-
nada damb er acòrd sus bèth un des ahèrs que mèrque 
eth numèro 1 a de figurar exprèssaments en correspo-
nent punt der orde deth dia deth Plen, e entara adopcion 
d’aguesti acòrds se requerís eth quòrum de votacion 
qu’exigisque era legislación aplicabla, entà cadun d’eri. 
Era votacion s’a de hèr, en tot cas, mejançant eth sistèma 
nominau dera crida publica.

3. Entara presentacion dera qüestion de confiança ei 
requisit prealable qu’er acòrd corresponent age estat 
debatut en Plen e que non age artenhut era majoria de 
besonh entara aprobacion.

4. En cas qu’era qüestion de confiança non obtengue eth 
nombre de besonh de vòts favorables entara aprobacion 
der acòrd, eth sindic o sindica cèsse automaticament, 
e demore en foncions enquiara presa de possession de 
qui l’age de succedir en cargue. Era eleccion deth nau 
sindic s’a de hèr en ua session plenària convocada auto-
maticament entàs dotze ores deth detzau dia obrèr se-
güent ath dera votacion der acòrd ath quau se vincule 

Marcatosa: 1 conselhèr.

Irissa: 1 conselhèr.

Quatre Lòcs: 3 conselhèrs.

Article 23. Constitucion e mandat deth Conselh 
Generau

1. Eth Conselh Generau se constituís en session publica 
ena sua sedença eth prumèr dia obrèr dempús des quin-
ze dies naturaus següents ath londeman der acte de pro-
clamacion des sòns membres elegidi. Era session serà 
presidida per ua mèsa d’edat, integrada peth conselhèr 
o conselhèra generau de mès edat e per o pera de mens 
edat presenta en acte, en tot actuar coma secretari eth 
deth Conselh Generau.

2. Eth mandat des conselhèrs o conselhères generaus 
coïncidirà damb eth des ajuntaments. Es conselhèrs o 
conselhères generaus cèssen tanben deth sòn cargue 
per defuncion, renóncia, incapacitat o inabilitacion. 
En aguesti cassi corbirà era vacanta eth següent dera 
candidatura e, un còp acabada aguesta, es suplents per 
orde de presentacion.

Article 24. Eleccion deth sindic o era sindica

1. Eth Plen deth Conselh Generau escuelh, d’entre es 
sòns membres, eth sindic o era sindica.

2. Era presentacion e debat des candidatures e era elec-
cion deth sindic o dera sindica s’amiaràn en decors dera 
session constitutiva deth Conselh Generau.

3. Poderàn presentar era sua candidatura a sindic o 
sindica quinsevolh des conselhèrs o conselhères gene-
raus.

4. Tà èster elegit sindic o sindica era persona candidata 
a d’obtier era majoria absoluda de vòts ena prumèra 
votacion. En cas de que cap candidat o candidata ar-
tenhesse aguesta majoria se celebrarà, ara seguida, ua 
dusau votacion, dera quau ne resultarà elegit sindic o 
elegida sindica eth candidat o candidata qu’age artenhut 
eth major nombre de vòts. En cas d’empat en aguesta 
dusau votacion, serà elegit sindic o sindica era persona 
candidata corresponenta ath partit politic, federacion 
de partits, coalicion electorau o agropacion d’electors 
qu’age un major nombre de conselhèrs o conselhères 
generaus e, en cas de persistir er empat, era persona 
candidata deth partit politic, federacion de partits, coa-
licion electorau o agropacion d’electors qu’age artenhut 
mès vòts en conjunt d’Aran.

Article 25. Estatut deth sindic o sindica e des 
conselhèrs e conselhères generaus

1. Ath sindic o sindica atau coma as conselhèrs e conse-
lhères generaus les ei d’aplicacion eth regim d’incompa-
tibilitats e d’inelegibilitats aplicables as elegidi locaus, 
segontes era legislacion electorau e de regim locau.

2. Eth cargue de sindic o sindica ei incompatible damb 
quinsevolh aute cargue public en quinsevolha auta ad-
ministracion.

3. Eth mandat de sindic o sindica demorarà limitat a 
tres mandats consecutius.
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qu’es leis non atribuïsquen exprèssaments a d’autes ad-
ministracions publiques. Tanben, eth Conselh Generau 
a capacitat entà amiar a tèrme, mejançant er exercici 
prealable dera sua potestat reglamentària en aqueres 
matèries que son dera sua competéncia e tostemp que 
non transgredisque es leis, tota sòrta d’activitats e servi-
cis que requerisquen es interèssi generaus d’Aran.

2. Damb caractèr generau, e enes qüestions relatives ara 
organizacion des servicis e as procediments d’interven-
cion, es disposicions, es normes e es reglaments deth 
Conselh Generau despleguen e apliquen es leis deth Par-
lament en Aran damb caractèr preferent as reglaments 
executius aprovadi peth Govèrn dera Generalitat, qu’en 
aguesti cassi son d’aplicacion supletòria.

Article 30. Potestats

Entà pr’amor d’exercir es competéncies e facultats que 
se li autregen o reconeishen per aguesta Lei o de con-
formitat damb aguesta, li corresponen ath Conselh Ge-
nerau d’Aran es potestats e capacitats següentes:

a) Era potestat normativa, tant en encastre administratiu 
intèrne, coma entà regular es activitats privades.

b) Era potestat de desvolopar era sua organizacion, in-
cludida era de crear organismes e empreses o d’associar-
se o participar en organismes o empreses amassa damb 
d’autes administracions o particulars.

c) Es potestats de planificacion e de programacion.

d) Era potestat de crear e regular es servicis de besonh 
entar exercici des sues competéncies e era capacitat 
d’exercir era iniciativa empresariau ena activitat eco-
nomica.

e) Era potestat expropiatòria.

f) Es potestats d’inspeccion e de sancion.

g) Es potestats de proteccion e recuperacion des sòns 
bens.

h) Era capacitat de negociar e soscríuer acòrds, convè-
nis, concèrts o contractes damb d’autes administracions 
o damb empreses privades.

e) En generau, eth rèste de potestats e prerrogatives que 
corresponen as entitats publiques de natura territoriau.

Article 31 Traspàs de competéncies e era sua ava-
loracion. 

1. Eth Govèrn dera Generalitat de Catalonha acorda-
rà damb eth Conselh Generau d’Aran eth traspàs des 
servicis e des recorsi materiaus e umans e era dotacion 
economica que corresponen as naues competéncies atri-
buïdes per aguesta Lei ath Conselh Generau.

2. Es prepauses de traspàs e era avaloracion dera do-
tacion economica corresponenta seràn amiades pera 
Comission bilateral Govèrn dera Generalitat-Conselh 
Generau d’Aran regulada per Article 59. Ena analisi 
des avaloracions des servicis traspassadi s’a de tier en 
compde autant es còsti dirèctes, coma es indirèctes e es 
d’inversion que corresponguen.

era qüestion de confiança e eth sindic o sindica cessanta 
non pòt èster candidata tara eleccion.

5. S’era qüestion de confiança s’a presentat vinculada 
ara aprobacion des pressupòsti, e non artenh eth nombre 
de vòts favorables de besonh entara sua aprobacion, en 
tèrme d’un mes a compdar dera data dera sua votacion 
s’a de presentar e aprovar ua mocion de censura contra 
eth sindic o sindica; en cas contrari, es pressupòsti son 
aprovadi e eth sindic o sindica mantengut o mantenguda 
en cargue.

Capítol IV. Institut d’Estudis Aranesi

1. Er Institut d’Estudis Aranesi ei ua entitat academica, 
independenta e damb personalitat juridica pròpia, as-
sessora des institucions publiques e privades en generau 
e araneses en particolar, en matèria de Lengua, Dret, 
Istòria e Patrimoni pròpis d’Aran.

2. Es podèrs publics promoiràn era existéncia e mante-
niment d’aguesta institucion.

3. Er Institut d’Estudis Aranesi ei eth competent tà ela-
borar es informes vincolants respècte des escuts des ens 
locaus dera Val d’Aran

Títol IV. Competéncies

Capítol I. Regim generau

Article 28. Encastre competenciau

1. Eth Conselh Generau a es competéncies que determi-
nen es precèptes deth capítol dusau deth present Títol 
d’aguesta Lei. Tanben a es competéncies que li autregen 
d’autes leis, atau coma es qu’es leis de Catalonha autre-
gen as conselhs comarcaus e as auti organs de govèrn 
territoriau.

2. Coma critèri generau, es leis de Catalonha o deth 
Govèrn dera Generalitat an d’atribuïr, transferir, dele-
gar o encargar era gestion ath Conselh Generau d’Aran 
des competéncies e foncions qu’exercissen es servicis 
territoriaus dera Administracion dera Generalitat e des 
organismes e empreses que ne depenen.

3. En quinsevolh cas, eth Conselh Generau ostente es 
competéncies que li an estat transferides pera Genera-
litat de Catalonha enquiara entrada en vigor d’aguesta 
Lei, qu’a compdar d’ara demoren assolidades legau-
ment.

4. Es delegacions e encomanes de gestion dera Admi-
nistracion dera Generalitat ath Conselh Generau d’Aran 
se regissen per aquerò previst pera legislacion generau 
de regim juridic des administracions publiques e deth 
procediment administratiu comun e pera legislacion de 
regim locau.

Article 29. Capacitats generaus e principi de sub-
sidiarietat

1. Ath delà des competéncies atribuïdes exprèssament 
per aguesta e d’autes leis, tanben corresponen ath Con-
selh Generau es competéncies de caractèr executiu 
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Article 35. Organizacion deth territòri e urba-
nisme

1. Eth Conselh Generau participarà ena elaboracion, 
aprobacion, execucion e seguiment des esturments de 
planificacion territoriau dera Generalitat de Catalonha 
qu’afècten a Aran. Ath delà, quan er encastre territoriau 
des esturments de planificacion territoriau non exce-
disque eth d’Aran, eth Conselh Generau poderà exercir 
era iniciativa entara sua formulacion, modificacion o 
revision.

2. Correspon ath Conselh Generau d’Aran era compe-
téncia qu’includís, en tot cas, er establiment e era regu-
lacion des esturments de gestion urbanistica e tanben 
eth sòn procediment de tramitacion e aprobacion de-
finitiva.

3. Eth Conselh Generau pòt formular, aprovar e execu-
tar, laguens des limits des potestats qu’era legislacion 
urbanistica atribuís as ajuntaments en relacion damb 
eth sòn planejament, plans urbanistics qu’excedisquen 
der encastre d’un solet municipi, a peticion exprèssa des 
plens des Ajuntaments. Tanben pòt exercir es compe-
téncies dera Administracion dera Generalitat d’exercici 
supletòri des foncions de disciplina urbanistica des ajun-
taments, de forma coordinada damb aquera.

4. Es competéncies qu’era legislacion urbanistica atri-
buís as comissions territoriaus d’urbanisme seràn exer-
cides pera Comission d’Urbanisme d’Aran, integrada 
peth Conselh Generau d’Aran damb era participacion 
dera Generalitat de Catalonha. Aguesta Comission aurà 
un reglament pròpi qu’establirà eth sòn règim de foncio-
nament e composicion, cossent damb es competéncies 
de cada administracion.

5. Eth Conselh Generau a, en tot cas, era competén-
cia en matèria d’emission des informes sectoriaus des 
competéncies transferides en marc dera tramitacion des 
expedients e es tràmits urbanistics, atau coma era ela-
boración dera prepausa der informe iniciau que s’a de 
sotméter ena Ponéncia Tecnica d’Urbanisme.

6. Correspon ara Comission d’Urbanisme dera Val d’Aran 
era competéncia ena aprobacion iniciau e definitiva des 
esturments de planejament director qu’afècten sonque 
ar encastre dera Val d’Aran. Enes supòsits que siguen 
planejaments d’àmbit territoriaus o directors qu’afècten 
a uns auti àmbits territoriaus disparions ath d’Aran, era 
Comission d’Urbanisme dera Val d’Aran aprovarà de 
forma iniciau e provisionau eth document, en referéncia 
ar àmbit dera Val d’Aran e corresponerà ath Conselhèr 
de Politica Territoriau era sua aprobacion definitiva.

7. Era determinacion der emplaçament d’infraestructu-
res e equipaments tant dera Generalitat coma de titola-
ritat estatau en Aran requerís era participacion prèvia 
deth Conselh Generau d’Aran damb era Generalitat ena 
elaboracion der informe dera Comission Bilaterau Ge-
neralitat - Estat.

8. Correspon ath Conselh Generau d’Aran era compe-
téncia en matèria de dret de reversion enes expropia-
cions urbanistiques executades en Aran en marc dera 
legislacion estatau.

Capítol II. Competéncies enes diuèrsi sectors d’ac-
tivitat administrativa

Article 32. Lengua e cultura

1. Eth Conselh Generau a competéncia exclusiva en tot 
aquerò que hè referéncia ath foment, normalizacion e 
regulacion der usatge der aranés, cossent damb es leis 
de caractèr generau en vigor a tot Catalonha en matèria 
de politica lingüistica e d’educacion.

2. Tanben a competéncia plea entath foment e promo-
cion dera cultura aranesa e en tot cas entar emparament, 
conservacion, gestion e administracion deth patrimò-
ni culturau, atau coma des servicis d’arqueologia e en-
tara execucion des politiques sus promocion e difusion 
culturau.

3. Li correspon ath Conselh Generau era gestion de toti 
es centres culturaus publics e d’interès generau entà 
Aran.

4. Li correspon ath Conselh Generau de préner, entath 
sòn encastre territoriau, es decisions en matèria de pla-
nificacion e execucion des plans dera Generalitat de 
Catalonha entà equipaments culturaus, qu’en tot cas an 
de garantir entà Aran dotacions proporcionaus as pre-
vistes entath rèste de Catalonha.

5. Eth Departament dera Generalitat que gestione es aju-
des entàs indústries culturaus e eth supòrt tara promo-
cion der aranés en quinsevolh des encastres relacionadi 
damb era cultura, es indústries culturaus, era creacion 
culturau o es mieis de comunicacion a d’includir enes 
sues decisions mecanismes de participacion e coordi-
nacion damb eth Conselh Generau d’Aran.

Article 33. Dret civiu aranés

1. Correspon ath Conselh Generau era susvelhança en 
matèria des institucions juridiques araneses recuelhudes 
ena Querimònia e ena rèsta des auti Privilègis desplega-
di enes institucions de dret civiu privat e de dret public. 
Aguesta susvelhança s’esturmentarà a trauèrs dera sec-
cion juridica der IEA.

2. Eth Parlament de Catalonha actualizarà es figures de 
dret civiu privat e de dret públic aranés tà garantir era 
sua pervivència.

Article 34. Regim locau

1. Corresponen ath Conselh Generau d’Aran es facultats 
qu’era legislacion dera Generalitat atribuís as conselhs 
comarcaus e as organs creadi pera lei de division terri-
toriau de Catalonha en relacion damb es activitats e es 
servicis de competéncia municipau e era assisténcia as 
municipis e era cooperacion damb aguesti.

2. Corresponen ath Conselh Generau es competéncies 
e facultats qu’era legislacion catalana de regim locau 
atribuís ath Govèrn e ara Administracion dera Gene-
ralitat en matèria de denominacion, simbèus e territòri 
des municipis aranesi.
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3. Eth Conselh Generau d’Aran, d’acòrd damb eth Depar-
tament de Salut dera Generalitat, organizarà era sua 
participacion enes organs de gestion politics e tecnics 
qu’afècten as decisions des sues competéncies.

Article 38. Espòrts e léser

1. Corresponen ath Conselh Generau es següentes com-
peténcies en matèria d’espòrts:

a) Eth foment, era divulgacion, era planificacion, era 
coordinacion, era execucion, er assessorament, era im-
plantacion e era projeccion dera practica dera activitat 
fisica e der espòrt en Aran.

b) Eth foment e era promocion der associacionisme 
esportiu.

c) Era planificacion deth hilat d’equipaments esportius 
e era promocion dera sua execucion.

d) Participar ena prevencion e contròtle dera violéncia 
enes espectacles publics esportius.

e) Eth registre d’entitats que prebotgen e organizen 
era practica dera activitat esportiva damb sedença en 
Aran.

2. Eth Conselh Generau exercís competéncies en ma-
tèria de léser, qu’includissen en tot cas eth foment e era 
regulacion des activitats que s’acomplisquen en Aran 
e era promocion des entitats qu’agen per finalitat era 
realizacion d’activitats de léser.

3. Ei competéncia deth Conselh Generau era gestion 
d’installacions e equipaments entar espòrt e eth léser, 
includida era gestion des centres de tecnificacion.

4. Eth Conselh Generau a competéncia en eth desplega-
ment des mesures definides enes plans d’equipaments 
esportius dera Generalitat.

5. Eth Conselh Generau poirà participar enes entitats 
e organismes d’àmbit autonomic, estatau, europèu e 
inter nacionau qu’agen per objècte eth desvolopament 
der espòrt en Aran.

6. Eth Conselh Generau a competéncia en establiment 
deth règim juridic des federacions e es clubs esportius 
e des entitats araneses que prebotgen e organizen era 
practica der espòrt e dera activitat fisica en encastre 
d’Aran e era declaracion d’usatge public des entitats 
esportives.

Article 39. Joenessa

1. Eth Conselh Generau d’Aran exercís es següentes 
competéncies en matèria de joenessa:

a) Era regulacion, era gestion, era intervencion e era 
politica administrativa d’activitats e installacions adre-
çades ara joenessa.

b) Era gestion des aubèrges de joenessa.

c) Gestion deth burèu de servicis tara joenessa dera Val 
d’Aran

2. Li correspon tanben ath Conselh Generau d’Aran, 
cossent damb es directrizes deth Plan Nacionau de Joe-

Article 36. Educacion

1. Aran se constituís coma zòna educativa, cossent damb 
aquerò qu’establisque era legislacion reguladora dera 
educacion en Catalonha.

2. Per rasons d’especificitat lingüistica, es servicis 
pròpris deth Departament d’Educacion, ei a díder, es 
Servicis Educatius e es escòles d’adults, auràn Aran 
coma unic referent territoriau.

3. Eth Conselh Generau d’Aran ei competent entara 
prestacion des següents servicis relacionadi damb era 
educacion: transpòrt escolar, minjador escolar, servicis 
extraescolars, elaboracion e produccion de libres de tèx-
te e materiaus didactics en aranés, auxiliars de convèrsa 
en aranés e formacion permanenta deth professorat ena 
lengua e cultura aranesa.

4. Eth Conselh Generau d’Aran assumirà, mejançant es 
corresponenti acòrds damb eth Govèrn dera Generalitat 
o damb eth Departament d’Educacion, e era coordina-
cion damb aguest, era gestion economica des centres 
educatius d’Aran, era gestion de bèques e ajudes entar 
estudi e era gestion dera matriculacion der alumnat.

5. Eth Conselh Generau d’Aran poderà exercir es com-
peténcies dera administracion educativa d’establir con-
vènis damb centres educatius privadi per delegacion 
deth Govèrn dera Generalitat.

Article 37. Sanitat e Salut Publica

1. Correspon ath CGA er exercici des competéncies 
traspassades en matèria de sanitat e salut publica, qu’en 
quinsevolh cas includissen es foncions següents.

– Era organizacion, eth foncionament, era avaloracion e 
eth contròtle des centres, servicis e establiments sanita-
ris e sòciosanitaris deth sistèma sanitari public.

– Era gestion e execucion des servicis, actuacions e pro-
grames publics en matèria de promocion e proteccion 
dera salut e prevencion des malauties, qu’en quinsevolh 
cas includissen totes aqueres matèries en encastre dera 
salut publica e laguens deth territòri d’Aran.

– Gestion e administracion des centres, des servicis e 
des establiments de proteccion dera salut e d’atencion 
sanitària e sociosanitària de caractèr public atau coma 
era gestion des prestacions pròpries deth sistèma sani-
tari public.

2. En atencion ara sua complexitat e cossent damb es 
principis reguladi pera legislacion basica dera Generali-
tat, es foncions següents s’exerciran jos era competéncia 
entre eth Conselh Generau d’Aran e era Administracion 
dera Generalitat de Catalonha.

a) Era organizacion, era planificacion e era gestion des 
prestacions des servicis sanitaris, sociosanitaris e de 
salut mentau de caractèr public.

b) Era organizacion e era planificacion des mesures e 
des actuacions destinades a preservar, protegir e pro-
mòir era salut publica en toti es encastres.

c) Era planificacion des recorsi sanitaris de cobertura 
publica e era coordinacion des activitats privades damb 
sistèma sanitari public.
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3. El Conselh Generau participarà ena gestion des recor-
si economics dera Generalitat destinadi a accion sociau, 
en ua progression creishenta a mesura que s’incremen-
ten es sues competéncies en aguesta matèria, e cossent 
damb un principi generau de relacion paritària damb eth 
Departament d’Accion Sociau e Ciutadania.

4. Eth Conselh Generau d’Aran promoiràn politiques 
transversaus que permeten un tractament globau e inte-
grau autant des deth punt d’enguarda individuau coma 
comunitari en tot garantir d’aguesta manera er accès en 
condicions d’igualtat as servicis sociaus.

5. Eth Conselh Generau d’Aran velharà pera organiza-
cion, planificacion e organizacion der hilat de servicis 
sociaus publics cossent damb es critèris de proximitat, 
coesion sociau e accès a toti es recorsi e es hilats sociaus 
de besonh.

6. Correspon ath Conselh Generau eth desvolopament 
dera politica d’integracion des persones immigrades en 
marc des sues competéncies e era participacion enes 
decisions dera Generalitat sus immigracion qu’afècten 
de forma especiau a Aran.

Article 42. Abitatge

1. Correspon ath Conselh Generau d’Aran era politica 
de solèr e abitatge, en especiau regulacion des resèrves 
minimes d’abitatges de promocion publica, era regu-
lacion des patrimònis publics de solèr e abitatge, en 
tot ostentar es competéncies de promocion e gestion 
d’abitatge public, autant destinat ara venda, coma ath 
regim de loguèr.

2. Eth Conselh Generau d’Aran exercís, en regim de de-
legacion, es competéncies des servicis territoriaus dera 
Generalitat de concession d’ajudes entara reabilitacion 
d’abitatges e era d’autrejament dera cedula d’abitabi-
litat.

3. Ei competéncia deth Conselh Generau era creacion 
der Institut Aranés de Solèr e Abitatge e poderà exercir 
d’administracion actuant.

Article 43. Miei ambient

1. Eth Conselh Generau exercís competéncies entara 
proteccion e gestion deth miei ambient, e le correspo-
nen facultats d’execucion des leis vigentes en aguesta 
matèria cossent damb es decrets de transferéncies de 
competéncies e servicis, atau coma es potestats entà 
establir, mejançant es sues disposicions normatives, 
mesures addicionaus de proteccion.

2. Era Generalitat de Catalonha a de sométer a informe 
deth Conselh Generau d’Aran, prèviaments ara sua tra-
mitacion e ara aprobacion, quinsevolh nòrma juridica 
sus matèries de miei ambient, eth contengut dera quau 
afectèsse de forma especifica ar encastre territoriau dera 
Val d’Aran.

3. Eth Conselh Generau interven en es procediments 
de controtle des activitats privades e publiques que po-
den afectar eth miei ambient. Er informe ambientau 
deth Conselh Generau ei preceptiu en es procediments 
d’avaluacion der impacte ambientau e en toti aqueri pro-
cediments que sigui preceptiu er informe ambientau, 

nessa dera Generalitat de Catalonha, es següentes com-
peténcies.

a) Planificacion, ordenacion, execucion e avaloracion 
de politiques, plans e programes adreçadi ara joenessa, 
qu’includissen entre auti objèctes:

– Era borsa d’abitatge joen.

– Es politiques transversaus de joenessa en salut, benès-
ter, educacion e d’auti servicis ara persona.

– Es Plans d’emancipacion juvenila.

– Eth foment des politiques de joenessa e era promocion 
de servicis compartidi entre municipis, era sua coordi-
nacion e er assessorament d’aguesti.

b) Era promocion der associacionisme juvenil, des ini-
ciatives de participacion dera gent joena, dera mobilitat 
internacionau e deth torisme juvenil.

Atau donques, era organizacion e planificacion en 
aguesti airaus se desvoloparà progressivament atau e 
com prevé aguesta madeisha lei.

Article 40. Politiques d’igualtat

1. Eth Conselh Generau d’Aran promoirà era transversa-
litat enes politiques de hemnes, en tot estampar valors, 
critèris e nòrmes d’equitat de genre en totes es sues 
accions e politiques publiques, tant especifiques coma 
generaus.

2. Eth Conselh Generau realizarà e promoirà activitats 
entà eradicar era discriminacion per rason de genre e 
participarà ena planificacion, eth dessenh, era execu-
cion, era avaloracion e eth contròtle de normes, plans, 
directritzes generaus e accions positives d’encastre ge-
nerau adreçades ad aguesta madeisha finalitat.

Article 41. Servicis Sociaus

1. Eth Conselh Generau exercís es competéncies se-
güentes, cossent damb era normatiua e era planificacion 
dera Generalitat en matèria d’accion sociau

a) Gestion des servicis sociaus d’atencion primària.

b) Gestion des servicis sociaus especializadi, includidi 
en quinsevolh cas es dirigidi ara gent grana, ara enfàn-
cia e as persones en situacion de dependéncia o damb 
discapacitat.

c) Foment de centres aucupacionaus entà persones damb 
discapacitat.

2. En atencion ara sua complexitat, e ar hèt qu’eth Sis-
tèma Aranés de Servicis Sociaus forme part deth Siste-
ma Catalan de Servicis Sociaus, s’exerciràn de manèra 
compartida entre eth Conselh Generau e era Generalitat 
de Catalonha, cossent damb era legislacion dera Gene-
ralitat, es competéncies següentes:

a) Es relatives as encastres atau previsti pera Lei de 
Servicis Sociaus de Catalonha e peth desplegament dera 
cartèra de Servicis Sociaus.

b) Es de besonh entara aplicacion dera Lei de Promo-
cion dera Autonomia Personau e Atencion as Persones 
en situacion de Dependéncia.
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6. Ei competéncia deth Conselh Generau establir es 
mecanismes, en sòn encastre territoriau, entara planifi-
cacion, ordenacion e conservacion des recorsi forestaus, 
atau coma era regulacion des profitaments en sòl rústic 
en tot autrejar es preceptiues autorizacions,

7. Es competéncia deth Conselh Generau exercir era 
gestion forestau des monts d’Utilitat Pública apertenenti 
ath catalòg corresponent, damb exclosion dera compe-
tència de delimitacions e fitacions.

8. Ei competencia del Conselh Generau d’Aran era de-
claracion de compatibilitat des usi e activitats damb eth 
caractèr d’utilitat publica des monts.

9. Ei competéncia deth Conselh Generau establir es me-
sures de prevencion e extincion d’incèndis forestaus.

10. Eth Conselh exercís competéncies executives, de 
susvelhança e sancionadores en matèria d’accès moto-
rizat ath miei naturau e as espacis naturaus protegidi, 
includides es foncions d’expedicion d’autorizacions, 
atau coma era capacitat d’adoptar regulacions que com-
pòrtiguen major proteccion.

11. Eth Conselh Generau d’Aran damb era conformitat 
dera Generalitat de Catalonha, exercís competéncies en 
er establiment des mecanismes de gestion des conques 
deth Garona, era Noguera Pallaresa, e era Noguera 
Ribagorçana, cossent damb es convènis de gestion e 
planificacion de conca signats damb era Confederacion 
Hidrogràfica der Ebre.

12. Eth Conselh Generau disposarà d’un servici de pre-
vencion de risqui naturaus, especiaument en encastre 
dera prediccion de lauegi.

13. Eth Conselh Generau d’Aran a de collaborar damb 
es municipis aranesi ena gestion des servicis de lordè-
res, recuelhuda e tractament de residus. e prestacion 
deth servici de deishalheria.

14. Eth Conselh Generau exercis es competències d’exe-
cucion en son territori des politiques e mesures d’edu-
cacion ambientau fixades pes leis de Catalunha e peth 
Govern dera Generalitat e pot defenir e desenvolopar 
politiques e mesures propies en aguesta materia.

Article 45. Energia e mines

1. Eth Conselh Generau participe ena planificacion des 
activitats de produccion, emmagazenatge e transpòrt 
d’energia, ena tramitacion des autorizacions requerides 
entàs corresponentes installacions e ena promocion e 
foment des energies renovables e dera eficiéncia ener-
getica.

2. Eth Conselh Generau participe ena regulacion e ena 
intervencion administrativa e contròtle des mines e es 
recorsi minèrs plaçadi en territòri d’Aran e des activi-
tats extractives, tant d’arids coma de termaus, que s’i 
complisquen.

Article 46. Activitats ruraus

Agricultura e ramaderia

1. Eth Conselh Generau exercís competencies en ma-
teria de promocion deth desvolopament e proteccion 

e ei vinculant s’ei desfavorable o impose mesures de 
proteccion en es procediment d’autorizacion o llicencia 
d’activitats privades, atau coma en aqueri procediments 
que sigue preceptiu er informe ambientau.

4. Eth Conselh Generau d’Aran pot crear un còs d’agents 
de Miei Ambient damb funcions de susvelhança e con-
trotle, de collaboracion ena gestion, de proteccio e 
prevencion integraus deth medi ambient e de policia 
administratiua especiau. Es membres d’ageust cos auran 
era condicion d’agents dera autoritat en er exercici des 
sues foncions, as efectes establerts legauments.

5. Eth Conselh Generau interven enes procediments de 
contròtle preventiu des activitats privades e publiques 
que pòden afectar ath miei ambient.

6. Er informe ambientau deth Conselh Generau ei pre-
ceptiu enes procediments d’avaloracion der impacte 
ambientau, e en toti aqueri procediments que sigue 
preceptiu er informe ambientau, e ei vinculant s’ei des-
favorable o impòse mesures de proteccion enes proce-
diments d’autorizacion o licéncia d’activitats privades, 
atau com en aqueri procediments que sigue preceptiu 
er informe ambientau.

7. Eth Conselh Generau d’Aran ei competent ena de-
claracion de compatibilitat d’usi e activitats en solèr 
rustic.

Article 44. Patrimoni i recorsi naturaus

1. Eth Conselh Generau d’Aran exercís competencies 
ena ordenacion, planificacion e gestion, denoncia e sus-
velhança des actuacions relacionades damb era protec-
cion e recuperacion des recorsi des ecosistemes fluviaus 
e terrestres, includides era fauna, flora e abitats.

2. Eth Conselh Generau d’Aran a atribuïdes competén-
cies ena ordenacion, planificacion e gestion, denóncia e 
vigilància, atau com er exercici dera potestat sanciona-
dora ena activitat piscicòla e cinegetica, en exercici des 
quaus aproba annaument es Plans Tecnics Piscicoles e 
Cinegetics dera Val d’Aran.

3. Eth Conselh Generau pòt declarar es figures de pro-
teccion e delimitacion d’espacis, bens, abitats o valors 
naturaus que meriten mesures especiaus de proteccion 
e a de gestionar toti aqueri que siguen limitadi ar àmbit 
territoriau d’Aran. En tot cas, li correspon era gestion e 
susvelhança der Hilat Natura 2000 e, en generau, de toti 
es espaci protegidi declaradi en sòn territòri, includida 
era gestion des recorsi economics vinculadi ad aguestes 
figures. Era proposicion

de declaracion de quinsevolh espaci deth territòri ara-
nés coma figura de proteccion especiau, requerirà era 
conformitat prèvia deth Conselh.

4. Eth Conselh Generau pòt adoptar es mesures de pro-
teccion deth paissatge regulades per aguesta legislacion, 
atau coma aprobar es cartes deth paisatge e ellaborar un 
cataleg deth paisatge en son encastre territoriau.

5. Ena Val d’Aran eth Conselh Generau d’Aran exercís 
es foncions d’administracion forestau e a atribusit er 
exercici dera potestat sancionadora de totes es matèries 
transferides.
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activitat economica, ara promocion dera aucupacion e 
ara proteccion des persones en caumatge.

2. Eth Conselh Generau exercís competéncies en ma-
tèria de promocion e organizacion dera artesania, atau 
coma en matèria de planificacion dera indústria en 
Aran.

Article 50. Universitats e recèrca

1. Eth Conselh Generau participe ena gestion deth sis-
tèma de bèques e ajudes tara formacion universitària 
e, en generau, ena promocion der accès dera poblacion 
aranesa ara universitat.

2. Eth Conselh Generau collaborarà damb era Genera-
litat en matèria de politica de recèrca, desvolopament e 
innovacion, e participarà ena gestion des ajudes e des 
bèques instituïdes damb aguesti objèctes.

3. Eth Conselh amassa damb era Generalitat participarà 
e momentarà era presencia e foment dera Universitat 
Telematica.

Article 51. Tecnologies dera informacion e dera 
comunicacion

1. Eth Conselh Generau exercís competéncies de promo-
cion e gestion de servicis de tecnologies dera infor-
macion e eth coneishement, damb era finalitat de garan-
tir eth plen accès dera poblacion aranesa ad aguestes.

2. Eth Conselh Generau promò er establiment des infra-
estructures de comunicacion de besonh entath plen ac-
cès dera poblacion aranesa ad aguesti servicis e parti-
cipe ena planificacion e contròtle deth sòn plaçament, 
en tot velhar pera proteccion deth paisatge e eth miei e 
era salut des persones.

3. Correspon ath Conselh Generau, d’acòrd damb era 
normativa der Estat, era competéncia en matèria de pro-
mocion dera existéncia d’un conjunt minim de servicis 
d’accès universau e era participacion ena gestion deth 
registre d’installadors d’infraestructures comunes de 
tele comunicacions e deth registre de gestors de multi-
plèxs en territòri d’Aran.

Article 52. Infraestructures, òbres publiques e 
servicis de mobilitat

1. Eth Conselh Generau exercís es competéncies de 
planificacion, construccion e manteniment des carre-
tères e es camins dera sua titularitat e participe ena 
planificacion e ena gestion des carretères en encastre 
d’Aran e en totes es installacions de centres de logistica 
de transpòrt.

2. Eth Conselh Generau exercís era competéncia sus 
elipòrts, altipòrts e d’autes infraestructures de trans-
pòrt en territòri d’Aran que non agen qualificacion legau 
d’interès generau. Aguesta competéncia includís:

a) Era planificacion e era gestion de toti es elipòrts, 
altipòrts, estacions terminaus de carga e d’autes infra-
estructures de transpòrt.

b) Era gestion de domèni public de besonh entà prestar 
eth servici, especiaument der autrejament d’autoriza-
cions e concessions laguens des recintes.

deth miei rurau e des activitats productives que li son 
pròpies, en especiau era agricultura, era ramaderia e es 
profitaments forestaus e es productes artesanaus dera 
industria agroalimentaria, atau coma era gestion des 
ajuts e des hòns europèus o des d’autes administracions 
competentes.

2. Eth Conselh Generau exercis competencies en apli-
cacion e gestion des actuacions en materia de sanetat, 
igiene, benester e produccion animau.

3. Correspon ath Conselh Generau er exercici des fun-
cions que establís era normativa aplicable derivades 
dera aplicacion dera Politica Agrària comuna dera Union 
Europèa.

7. Eth Conselh Generau pot organizar e promòir fires e 
certamens agricòles, ramadèrs e forestaus.

Article 47. Torisme

1. Eth Conselh Generau a era competéncia entà desvo-
lopar activitats e balhar servicis de promocion toristi-
ca, includida era gestion d’informacion, senhalizacion 
e difusion toristica.

2. Eth Conselh Generau exercís es competéncies des 
servicis territoriaus dera Generalitat en matèria d’auto-
rizacion e contròtle, includida era potestat sancionado-
ra, des establiments toristics, includidi es lotjaments, es 
establiments de restauracion e era d’espòrts d’aventura, 
e participe ena gestion des ajudes publiques ath sector.

3. Eth Conselh Generau participarà enes òrgans d’ad-
ministracion toristica qu’agen relacion damb Aran entà 
pr’amor de facilitar era coordinacion entre es establi-
ments pròpris e d’auti plaçadi en Aran.

Article 48. Comèrç e consum

1. Eth Conselh Generau exercís competéncies d’organi-
zacion e execucion en matèria de comèrç interior, qu’in-
cludissen era formulacion e aprobacion de plans e pro-
grames de promocion e organizacion comerciau e era 
autorizacion de dubertura e ampliacion de comèrci.

2. Eth Conselh Generau ostente competéncies en matè-
ria de promocion e autorizacion d’activitats firaus.

3. Eth Conselh Generau exercís competéncies en matè-
ria de proteccion e promocion des drets e interèssi des 
consumidors, includida era gestion e era regulacion des 
servicis de mediacion entre provedidors e consumidors 
e informacion e defensa des consumidors e usatgèrs.

4. Correspon ath Conselh Generau era regulacion dera 
formacion, era educacion e era informacion en matèria 
de consumidors e usatgèrs.

5. Eth Consselh Generau participe ena redaccion des 
normes que desvolope era politica d’implantacion d’equi-
paments comerciaus dera Generalitat de Catalonha.

Article 49. Promocion dera economia

1. Eth Conselh Generau exercís competéncies en matè-
ria de promocion e organizacion dera activitat econo-
mica, includida era gestion de plans, hons e programes, 
dera Generalitat o estataus, adreçadi ath foment dera 
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Article 55. Associacions, fondacions, corpora-
cions de dret public e professions titolades

1. Era Generalitat de Catalonha aurà d’oficiar ath Con-
selh Generau es associacions, es fondacions, es corpo-
racions de dret public e es professions titolades existents 
e exercents en Aran, atau coma es modificacions que 
se produsisquen enes estaments citadi e es professions 
titolades susceptibles de registre.

Article 56. Denominacions e indicacions geogra-
fiques e de qualitat

1. Eth Conselh Generau d’Aran exercís sus eth sòn ter-
ritòri es obligacions de proteccion derivades deth reco-
neishement d’ua denominacion d’origen o d’ua indica-
cion geografica protegida. Es autoritats competentes 
collabòren ena proteccion des denominacions geogra-
fiques e de qualitat araneses dehòra deth territòri d’Aran 
e dauant es institucions de proteccion europèes e inter-
nacionaus.

Article 57. Estadistica

1. Era Generalitat de Catalonha facilitarà es donades 
estadistiques que corresponen ath territòri d’Aran.

Article 58. Propietat intelectuau e industriau

1. Correspon ath Conselh Generau era competéncia ena 
defensa juridica e processau des toponims d’Aran apli-
cats ath sector dera indústria.

Article 59 Trabalh e relacions laboraus

1. Eth Conselh Generau a competéncia ena elaboracion 
deth calendari de dies festius qu’a de regir en tot eth 
territòri d’Aran.

Títol V. Relacions deth Conselh Generau damb 
era Generalitat e damb es autes institucions pu-
bliques

Article 60. Capacitat d’iniciativa legislativa

1. Eth Conselh Generau d’Aran pòt exercir era iniciati-
va legislativa reconeishuda per Estatut d’autonomia de 
Catalonha des organs representatius des entitats supra-
municipaus de caractèr territoriau, cossent damb çò pre-
vist per aguesta Lei e era legislacion dera Generalitat.

2. En quinsevolh cas, pòt èster objècte dera iniciativa 
legislativa exercida peth Conselh Generau quaussevolh 
ahèr relatiu as interèssi especifics d’Aran e ath desvolo-
pament deth sòn autogovèrn, includida era modificacion 
d’aguesta Lei.

Article 61. Participacion deth sindic ena activi-
tat parlamentària

1. Eth sindic o era sindica serà convidat o convidada 
a participar enes ponéncies e comissions que debaten 
iniciatives legislatives que poguen afectar ath territòri 
d’Aran, ath sòn regim especiau o as competéncies e 
recorsi deth Conselh Generau.

c) Eth règim economic des servicis, especiaument des 
potestats tarifària e era recaptacion des tributs e gravà-
mens relacionats damb er usatge dera infraestructura e 
deth servici que prèste.

d) Era delimitacion dera zòna de servicis des elipòrts 
e altipòrts e era determinacion des usatges, es equipa-
ments e es activitats complementàries.

e) Era qualificacion d’interès generau d’ua infraestruc-
tura de transpòrt plaçada en Aran per miei d’un informe 
prèvi deth Conselh Generau, que poirà participar ena 
sua gestion, d’acòrd damb era legislacion vigenta.

3. Era qualificacion d’interès generau en matèria des 
òbres publiques que s’executen intègrament en territòri 
d’Aran requerís er informe prèvi deth Conselh Generau 
d’Aran.

4. Li corresponen ath Conselh Generau es competéncies 
sus era planificacion, autorizacion, concession, contra-
ròtle e gestion de servicis de transpòrt de viatgèrs en 
encastre dera Val d’Aran, atau coma era planificacion e 
gestion deth servici de transpòrt escolar.

Article 53. Seguretat publica

1. Eth Conselh Generau a era competéncia de promòir 
plans de prevencion e seguretat e de coordinar es plans 
e servicis de seguretat des municipis e dera Generalitat 
en sòn encastre territoriau. Atau madeish, eth Conselh 
Generau participarà ena Junta de Seguretat de Coordi-
nacion des còssi policiaus presenti en Aran.

2. Eth Departament d’Interior meterà a disposicion 
deth sindic o era sindica un grop de membres deth còs 
de Mossos d’Esquadra entà hèr es foncions policiaus 
de besonh entar exercici des competéncies previstes 
en apartat anterior e entà amiar a tèrme foncions de 
proteccion des sues autoritats, bastisses, installacions 
e servicis.

3. En marc dera legislacion vigenta, eth Conselh Gene-
rau poirà coordinar e/o assomir era creacion d’un còs 
de policia locau d’àmbit territoriau.

Article 54. Prevencion e escandiment de huecs, 
emergéncies e proteccion civila

1. Eth Conselh Generau exercís es competéncies de re-
gulacion e gestion des servicis d’emergéncies e protec-
cion civila, qu’includissen era regulacion, era planifica-
cion e era execucion de mesures relatives as emer géncies, 
rescats de montanha, proteccion civila, es servicis de 
prevencion e escandiment de huecs e era collaboracion 
e coordinacion damb es que depenen des ajuntaments, 
tot sense perjudici dera sua collaboracion damb es dera 
Generalitat e es autes comunitats vesies, atau coma der 
Estat francés. Era collaboracion damb es servicis dera 
Generalitat se harà mejançant protocòls entre aguesta e 
eth Conselh Generau.

2. Eth Conselh Generau d’Aran a es competéncies entà 
crear, aprovar era reglamentacion e gestionar eth servici 
de pompièrs volontaris.
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enes decisions dera Generalitat e deth Parlament de 
possar er autogovèrn d’Aran.

2. Ara Comission bilaterau Govèrn dera Generalitat-
Conselh Generau d’Aran li corresponen es foncions 
següentes:

a) Conéisher e informar es avantprojèctes de lei, e pro-
posicions qu’elève eth Conselh tara sua tramitacion da-
uant deth Parlament, atau coma conéisher e informar 
des projèctes de decret que pòden incidir dirèctament 
en autogovèrn d’Aran, prealablament ara sua aprobacion 
peth Govèrn dera Generalitat.

b) Definir es servicis dera Generalitat qu’an d’èster 
transferidi ath Conselh Generau e negociar e aprovar eth 
sòn traspàs e es respectives memòries economiques.

c) Definir es critèris e es esturments e procediments 
de collaboracion e coordinacion entre es departaments, 
servicis, organismes e empreses dera Generalitat e es 
deth Conselh Generau e conéisher e resòlver es incidén-
cies e es disfoncions que se presenten en desvolopament 
dera sua activitat.

d) Estudiar, debàter e hèr prepauses entà promòir er 
auto govèrn aranés e facilitar es relacions de collabora-
cion e coordinacion entre eth Govèrn dera Generalitat 
e eth Conselh Generau.

e) interpretar e resoler dubtes e eventuaus conflictes sus 
eth desvolopament der autogovern en Aran.

f) Era preparacion e prepausa de tota era normativa 
que hèsque possibla es atribucions ath Conselh Gene-
rau d’Aran des competéncies e situacions reconeishudes 
en Estatut d’Autonomia de Catalonha.

g) Eth desvolopament normatiu estatutari e es transfe-
réncies de besonh o acomodacion d’aguestes en encastre 
deth Conselh Generau d’Aran.

h) Garantir er escambi contunh d’informacion entre an-
dues administracions, tant se se sollicite coma se non, 
en toti es aspèctes relatius ara execucion des acòrds 
prenudi per aguesta e eth compliment e desvolopament 
d’aguesti.

e) Interpretar es dobtes que poguen sorgir ena execucion 
des acòrds e resolucions dera Comission Bilaterau.

3. Aguesta Comission bilaterau a d’èster formada per 
cinc membres designadi peth Govèrn dera Generali-
tat e cinc membres designadi peth Conselh Generau 
d’Aran, e copresidida peth conselhèr o pera conselhèra 
deth Departament a que se referís er apartat 1 der Ar-
ticle 57 e peth sindic o era sindica d’Aran. Es acòrds 
dera Comission s’adòpten per consens entre es dues 
representacions.

4. Era Comission bilaterau Govèrn dera Generalitat-
Conselh Generau d’Aran se dotarà d’un reglament 
pròpri que regularà eth sòn foncionament, es organs 
que lo conformen e era periodicitat des sues sessions, en 
tot garantir que s’amassarà aumens un còp ar an.

2. Aumens un còp ar an se celebrarà un debat sus era si-
tuacion d’Aran e eth desvolopament deth sòn autogovèrn 
ena Comission parlamentària que correspone, cossent 
damb eth Reglament deth Parlament. Aguest debat co-
mençarà damb ua exposicion deth sindic o sindica.

3. Eth Parlament de Catalonha dotarà ua Oficina entà 
Aran, damb era finalitat de facilitar e balhar supòrt e 
assessorament ara participacion des representats deth 
Conselh Generau e des grups politics que le compausen 
ena activitat parlamentària e en seguiment d’aguesta.

Article 62. Singularitat des relacions deth Con-
selh Generau damb eth Govèrn dera Generali-
tat

1. Institucionaument, eth Sindic o era Sindica se relacio-
ne damb eth President o era Presidenta dera Generalitat. 
Es relacions ordinàries entre eth Conselh Generau e 
eth Govèrn e era Administracion dera Generalitat de 
Catalonha se canalizen mejançant eth Departament que 
determine era organizacion intèrna d’aguesta, qu’aurà 
d’incorporar ara sua denominacion era d’Aran, e era 
Comission bilaterau Govèrn dera Generalitat-Conselh 
Generau d’Aran que regule er Article següent.

2. En atencion ath sòn caractèr singular, Aran non s’in-
tègre en cap division territoriau entara organizacion des 
servicis dera Generalitat e se relacione e coordine damb 
aguesta e damb es autes institucions publiques de Cata-
lonha cossent damb çò previst per aguesta Lei.

Article 63. Participacion enes decisions dera Ge-
neralitat e coordinacion damb es servicis d’aguesta

1. Quan eth Conselh Generau d’Aran exercisque compe-
téncies qu’en rèste deth territòri corresponen as servicis 
d’Administracion dera Generalitat, eth Departament o 
organisme dera Generalitat responsable d’aguestes a de 
hèr efectiu eth dret des autoritats araneses de participar 
ena planificacion e programacion que pogue afectar-les 
e a coordinar es sòns servicis damb es dera Generalitat. 
Damb aguesta fin, se formalizaràn convènis e protocòls 
de coordinacion e collaboracion entre eth Conselh Ge-
nerau e es departaments o organismes afectadi.

2. Se garantís era incorporacion d’aumens un represen-
tant deth Conselh Generau d’Aran enes organs colle-
giadi, de caractèr generau o sectoriau, de coordinacion, 
de collaboracion o de participacion de d’autes admi-
nistracions o entitats en exercici de competéncies dera 
Generalitat, quan i aurà coïncidéncia, parciau o totau, 
entre es matèries objècte dera activitat d’aguesti organs 
e es que son objècte de competéncies exercides peth 
Conselh Generau.

Article 64. Era Comission Bilaterau Govèrn dera 
Generalitat-Conselh Generau d’Aran

1. Era Comission bilaterau Govèrn dera Generalitat-
Conselh Generau d’Aran ei er organ e permanent de 
relacion entre es govèrns e es administracions dera Ge-
neralitat e d’Aran, damb er objècte de promòir e articu-
lar era collaboracion e era coordinacion mutuau, de 
canalizar era participacion des institucions araneses 
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dera Generalitat entà establir es percentatges de parti-
cipacion a favor deth Conselh Generau d’Aran en hons 
de cooperacion locau de Catalonha.

2. Eth Hons instituït per apartat anterior se fixarà cos-
sent damb eth còst efectiu, dirècte e indirècte, que su-
pause entath Conselh Generau er exercici des compe-
téncies e d’autes despenes mercades en apartat anterior, 
includidi en tot cas es servicis transferidi pera Adminis-
tracion dera Generalitat, e cossent damb es prepauses 
que formularà era Comission bilaterau regulada per 
Article 59.

3. Prealablament ara formulacion der Avantprojècte de 
pressupòsti dera Generalitat, era Comission bilaterau 
establida per Article 59 a de fixar era dotacion entath 
Hons de cooperacion, creat e regulat per aguest Article, 
que sigue de besonh entà atier er increment previsible 
des despenes deth Conselh Generau entar exercici pres-
supostari corresponent. En defècte d’aguest prononci-
ament dera Comission bilaterau, era Lei de pressupòsti 
dera Generalitat aplicarà ath Hons de cooperacion dera 
Generalitat damb eth Conselh Generau d’Aran aumens 
eth madeish increment qu’experimenten en sòn conjunt 
es despenes dera Generalitat.

4. Eth Conselh Generau der Aran a autonomia entà apli-
car es recorsi procedents deth Hons de cooperacion re-
gulada per aguest Article as servicis e as autes activitats 
dera sua competéncia.

Article 70. D’autes assignacions o participacions 
enes Pressupòsti dera Generalitat

1. Ath delà deth Hons de cooperacion dera Generalitat 
damb eth Conselh Generau d’Aran, es Leis de Pressu-
pòsti dera Generalitat tanben pòden establir d’autes par-
tides especifiques adreçades ath Conselh Generau, entà 
pr’amor de promòir era sua collaboracion en exercici 
des competéncies dera Administracion dera Generalitat 
o er assolidament des fins d’aguesta.

2. Tanben, se s’escatz, eth Conselh Generau pòt obtier 
recorsi dera Generalitat procedents de partides finalistes 
adreçades a entitats territoriaus o locaus.

Article 71. Tributacion pròpria

Cossent damb era normativa generau fiscau e tributària, 
eth Conselh Generau poderà prepausar en Parlament 
de Catalonha er establiment per lei de tributs pròpris 
d’Aran.

Article 72. D’auti ingrèssi

1. Eth Conselh Generau d’Aran, ath delà des recorsi que 
fixen es dus Articles anteriors, se finance damb:

a) Ingrèssi de dret privat.

b) Taxes e prètzi publics tara prestacion de servicis e 
tara realización d’activitats dera sua competéncia.

c) Contribucions especiaus entara execucion d’òbres o 
tar establiment, ampliacion o melhora des servicis dera 
sua competéncia.

d) Subvencions, multes e d’auti ingrèssi de dret public.

e) Es auti que procedisquen.

Article 65. Es relacions deth Conselh Generau 
damb es municipis

Es relacions entre eth Conselh Generau e es munici-
pis aranesi son de collaboracion e coordinacion, entà 
pr’amor de servir damb eficàcia e eficiéncia as interèssi 
d’Aran e des sues collectivitats, damb plen respècte en-
tàs competéncies e era autonomia respectiva.

Article 66. Aran e es naues divisions territoriaus 
de Catalonha

1. En aplicacion des Articles 90/91 der EAC, es organs 
corresponents transferiràn annaument ath Conselh Ge-
nerau d’Aran e as Ajuntaments d’Aran era part des sues 
despenes correntes e d’inversion que, segontes critèris 
de proporcionalitat, corresponerie de destinar ara Val 
d’Aran, en aplicacion des critèris vigents entad agues-
tes, enes tèrmes que fixarà era Comission instituïda per 
apartat següent.

2. Se crearà era Comission mixta corresponent ar ambit 
territoriau que correspongue, coma organ estable de co-
ordinacion e collaboracion entre institucions.

Article 67. Relacions de cooperacion

Eth Conselh Generau d’Aran pòt establir convènis de 
cooperacion e constituïr consòrcis damb entitats terri-
toriaus tant de Catalonha, coma, per rasons de vesiat-
ge, d’Espanha o de França, o damb es madeishi Estats, 
s’atau ac aconselhe era prestacion des sòns servicis e 
eth desvolopament des sues activitats.

Article 68. Relacions e participacion damb era 
ciutadania

Eth Conselh Generau d’Aran promoirà era implicacion 
dera ciutadania en toti aqueri ahèrs de govèrn qu’im-
pliquen eth territòri d’Aran e desvoloparà es esturments 
de besonh entath foment dera participacion ciutadana 
enes diferenti encastres competenciaus qu’a atribuïdi 
per aguesta lei.

Títol VI. Finançament deth Conselh Generau

Article 69. Eth Hons de cooperacion dera Gene-
ralitat damb eth Conselh Generau d’Aran

1. Era Lei de Pressupòsti dera Generalitat crearà e do-
tarà, en qualitat de capítol especific, eth Hons de coope-
racion dera Generalitat damb eth Conselh Generau 
d’Aran, damb era fin de garantir era sufiséncia de recor-
si deth Conselh Generau tà:

a) Corbir es despenes de foncionament ordinari deth 
Conselh Generau.

b) Exercir es competéncies que li agen estat transferides 
e, en generau, es previstes per aguesta e d’autes leis.

c) Desvolopar politiques pròpries. Es recorsi d’aguest 
Hons de cooperacion seràn transferits per trimesadèrs 
auançadi ath Conselh Generau, en fraccions periodiques 
de caractèr mesadèr. Era creacion deth Hons se harà 
sense perjudici de çò qu’establís era lei de pressupòsti 
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Disposicions finaus

Prumèra

S’autorize ath Govèrn dera Generalitat entà qu’abilite es 
credits de besonh entà executar es previsions d’aguesta 
lei.

Dusau

Era version en aranés d’aguesta Lei e dera normativa 
que la complète o aplique s’a de publicar en Bulletin 
oficiau deth Parlament de Catalonha e en Diari Oficiau 
dera Generalitat de Catalonha a continuacion dera ver-
sion en lengua catalana.

Disposicion derogatòria

Demoren derogades era Lei 16/1990, de 13 de junhsèga, 
sus eth regim especiau dera Val d’Aran e era Disposi-
cion addicionau 1a deth Decrèt Legislatiu 4/2003, de 4 
de noveme, peth quau s’apròve eth Tèxte refonut dera 
Lei d’organizacion comarcau de Catalonha.

Barcelona, 13 de junhsèga de 2009

2. Eth Conselh Generau d’Aran participarà enes ingrèssi 
des naues divisions territoriaus de Catalonha previstes 
en es Articles 90 i 91 del AECI, ena madeisha propor-
cion ena quau exercirà es sues competéncies.

3. Eth Conselh Generau d’Aran pòt recéber aportacions 
des municipis aranesi.

4. Eth Conselh Generau d’Aran poirà auer participacion 
tributs de d’auti encastres administratius.

Títol VII. Dera modificacion o revision d’aguesta 
lei

Article 73 Procediment

Es previsions d’aguesta Lei sonque pòden èster modifi-
cades, formaument o de hèt, mejançant eth procediment 
següent:

a) Era iniciativa pòt èster adoptada tant peth Conselh 
Generau d’Aran, coma peth Govèrn dera Generalitat, e 
a d’èster sosmetuda ara Comission mixta regulada per 
Article 59.

b) S’era Comission bilaterau regulada per Article 59 
apròve per unanimitat des sòns membres ua prepau-
sa determinada de modificacion dera Lei, eth Govèrn 
l’aprovarà coma Projècte de Lei e la presentarà entara 
sua tramitacion parlamentària.

c) Se non i a er acòrd dera Comission bilaterau previst 
en apartat anterior, qui age adoptat era iniciativa pòt 
exercir-la dirèctament deuant deth Parlament.

Disposicion addicionau

En tant non s’apròve era Lei electorau de Catalonha, era 
Junta electorau competenta ara quau se referís aguesta 
Lei ei era provinciau.

Disposicions transitòries

Prumèra

Era naua lei electorau de Catalonha tierà en compde 
era singularitat istorica, politica, culturau e lingüisti-
ca d’Aran, en tot garantir era sua representativitat en 
Parlament.

Dusau

En marc d’ua futura modificacion dera Constitucion, 
eth Parlament i proposarà era reconeishença dera auto-
nomia aranesa.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	dret	a	
l’autodeterminació	i	sobre	el	reconeixe-
ment	de	les	consultes	populars	sobre	la	
independència
Tram. 250-02537/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi (reg. 65829, 65856).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	l’article	23	de	la	Llei	18/1996,	de	
relacions	amb	les	comunitats	catalanes	
a	l’exterior
Tram. 250-02539/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	l’article	9.	f	de	la	Llei	18/1996,	
de	relacions	amb	les	comunitats	catala-
nes	a	l’exterior
Tram. 250-02540/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	llits	de	la	riera	del	Palà	i	del	tor-
rent	del	Cau,	a	Vacarisses	(Vallès	Oc-
cidental)
Tram. 250-02520/08

Esmenes presentades
Reg. 64998 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 03.02.2010

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. 
64998)

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: 

1. Finalitzar els treballs de valoració de l’actuació de 
manteniment de lleres de la riera de Palà (tram paral-
lel al carrer de les Roselles, a la urbanització de Ca’n 
Serra estació).

2. Estudiar alhora la valoració del torrent del Cau.

3. Incorporar tots aquests treballs, un cop valorats, 
al proper programa de manteniment de lleres 2010-
2011.»

Fascicle segon
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	constitu-
ció	d’una	comissió	tècnica	per	a	avaluar	
la	viabilitat	tècnica	del	soterrament	de	la	
línia	de	molt	alta	tensió	entre	Bescanó	i	
Santa	Llogaia	d’Alguema	i	per	a	elabo-
rar-ne	un	informe
Tram. 250-02544/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	l’article	8.3	de	la	Llei	18/1996,	
de	relacions	amb	les	comunitats	catala-
nes	a	l’exterior
Tram. 250-02541/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	senya-
lització	de	l’estació	d’esquí	nòrdic	del	
bosc	de	Virós,	a	Alins	(Pallars	Sobirà)
Tram. 250-02542/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	cobertura	telefònica	a	la	vall	
de	Vallalta,	al	Maresme
Tram. 250-02543/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	construcció	de	l’IES	Marta	Mata	a	
Montornès	del	Vallès	(Vallès	Oriental),	
i	sobre	l’ampliació	de	les	instal·lacions	
actuals
Tram. 250-02547/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	senyalització	dels	accessos	
als	polígons	industrials	de	Vacarisses	
(Vallès	Occidental)	des	de	la	carretera	
C-58
Tram. 250-02548/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	la	nova	ciutat	judicial	de	Tar-
ragona	amb	independència	del	procés	
de	venda	de	l’actual	palau	de	justícia
Tram. 250-02545/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	unitat	d’educació	especial	a	San-
ta	Coloma	de	Gramenet	(Barcelonès)	
i	sobre	la	implementació	d’un	progra-
ma	d’ensenyament	professional	per	als	
alumnes	amb	discapacitat
Tram. 250-02546/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu-
ra	de	la	televisió	digital	terrestre	a	Tor-
dera	(Maresme)
Tram. 250-02551/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	consi-
deració	de	la	quarta	etapa	del	reg	Gar-
rigues	Sud	com	a	reg	social
Tram. 250-02549/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu-
ra	de	les	necessitats	policials	de	la	de-
marcació	de	Lleida
Tram. 250-02550/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
dels	jutjats	socials	i	la	creació	de	dos	
jutjats	nous	a	Barcelona
Tram. 250-02555/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	per	a	agilitar	els	jutjats	contencio-
sos	administratius	i	sobre	el	nomena-
ment	de	quatre	jutges	a	Barcelona
Tram. 250-02556/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	traspàs	
de	les	competències	i	l’agilitació	dels	
tràmits	en	matèria	de	registre	civil
Tram. 250-02552/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
dels	jutjats	civils	i	la	creació	de	dos	jut-
jats	nous	a	Barcelona
Tram. 250-02553/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
dels	jutjats	penals	i	la	creació	d’un	jutjat	
nou	a	Barcelona
Tram. 250-02554/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	del	Decret	189/1981,	que	estableix	
les	normes	de	protocol	i	cerimonial	en	
l’àmbit	de	la	Generalitat	de	Catalunya
Tram. 250-02559/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	preu	dels	serveis	de	mitjana	distàn-
cia	aplicat	per	Renfe
Tram. 250-02560/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
dels	jutjats	mercantils	i	la	creació	de	
dos	jutjats	nous	a	Barcelona
Tram. 250-02557/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	normalit-
zació	lingüística	als	òrgans	judicials
Tram. 250-02558/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	desple-
gament	reglamentari	del	Decret	legisla-
tiu	2/2008,	pel	qual	s’aprova	el	text	refós	
de	la	Llei	de	protecció	dels	animals
Tram. 250-02628/08

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

Reg. 65319 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari sotasignat d’acord amb allò que 
es preveu als articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra presenta la següent proposta de resolució.

Exposició de motius

La celebració de les festes tradicionals amb bous en 
les dates i les localitats on tradicionalment es duen a 
terme està inclosa dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
de Protecció dels animals (Decret legislatiu 2/2008, de 
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 
protecció dels animals).

La regulació d’aquesta activitat es realitza mitjançant 
la Resolució de 12 de maig de 1989 sobre espectacles i 
festes tradicionals amb bous, que estableix els requisits 
i assenyala el procediment a seguir, així com la docu-
mentació que cal presentar per tal de poder sol·licitar 
l’autorització en les delegacions territorials correspo-
nents. Mitjançant aquesta norma es cobreixen diferents 
aspectes sanitaris i de seguretat, tant pels participants 
com per a la protecció dels animals.

A més, l’any 2004 es va impulsar la redacció d’un do-
cument de bones pràctiques en les festes tradicionals de 
bous. En la seva elaboració hi varen participar la Dele-
gació del Govern a les Terres de l’Ebre, la Delegació ter-
ritorial de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre, les As-
sociacions més representatives en matèria de la defensa 
de la festa dels bous, una representació dels ramaders 
de bestiar boví, representants de diferents ajuntaments 
organitzadors d’espectacles amb bous, veterinaris del 
Col·legi de Tarragona i el Servei Territorial del Joc i 
d’Espectacles. Aquest text ha estat avui assumit i és 
aplicat voluntàriament pels organitzadors d’aquest tipus 
d’espectacles, i recull una sèrie de mesures que augmen-
ten la seguretat dels participants i espectadors. La seva 
aplicació ha permès la regulació de les característiques 
de l’activitat, assegurant la protecció dels animals que 
hi intervenen i eliminant aquells aspectes que poden 
ser susceptibles de produir danys i sofriments inneces-
saris, la unificació dels criteris entre els organitzadors 
d’aquest espectacle, i en darrer terme, la realització de 
la festa en les millors condicions possibles.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	la	integritat	de	la	prestació	
econòmica	de	cuidadors	no	professio-
nals	en	els	casos	de	coincidència	amb	
la	participació	en	centres	ocupacionals	
per	a	persones	amb	discapacitat	psíqui-
ca
Tram. 250-02565/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65899).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aprovació	
del	programa	d’activitats	anuals	per	a	la	
seguretat	viària
Tram. 250-02566/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	unifor-
mització	de	la	policia	local	amb	la	resta	
de	cossos	policials
Tram. 250-02568/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65856).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.02.2010.



15 de febrer de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 632

56

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

instal·la cions, es troben ubicades provisionalment al 
Carrer Josep Irla, tot i que la ubicació definitiva del 
centre ha de ser a l’àmbit denominat Quint-Mar de Sit-
ges, on a tal efecte l’Ajuntament ja ha cedit els terrenys 
en els que cal construir el nou centre educatiu.

Inicialment es va comunicar al col·lectiu de pares i ma-
res d’aquest centre educatiu que la construcció de les 
noves instal·lacions estava previst per començar el curs 
2008/09, encara que desprès aquest compromís va ser 
rectificat per anunciar la posada en marxa d’aquest cen-
tre el curs 2011/12.

Tot i això, sembla ser que a hores d’ara encara hi ha 
en discussió un element que resulta fonamental en la 
construcció d’aquest centre, i és que el terreny cedit 
per l’Ajuntament es troba adjacent a l’autopista C-32, 
motiu pel qual es imprescindible preveu alguna mena 
de protecció acústica, per tal d’evitar que el trànsit de 
l’autopista pertorbi el normal funcionament del centre 
educatiu. En aquest sentit, l’intercanvi de retrets entre 
administracions, l’Ajuntament per un costat, i el Depar-
tament d’Educació per l’altra, resulta a més poc edificant 
tant per la comunitat educativa, com pels alumnes, i els 
pares i mares dels mateixos, que veuen com ambdues 
administracions són incapaces d’arribar a un acord, al 
respecte de qui s’ha de fer càrrec de la despesa que pot 
representar la esmentada protecció acústica, i mentres-
tant la construcció del nou centre es va endarrerint.

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 dur a terme les negociacions necessàries amb 
l’Ajuntament de Sitges, i la concessionària de l’autopista 
C-32, per tal d’arribar a un acord al respecte de la cons-
trucció de la protecció acústica del CEIP Agnès, que en 
permeti desencallar la situació, i iniciar les tasques de 
construcció del centre educatiu, amb l’objectiu de que 
la seva entrada en funcionament sigui el més ràpida 
possible.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010.

M. Dolors Montserrat i Culleré; Santi Rodríguez i Ser-
ra; Rafael López i Rueda

L’experiència positiva assolida en l’aplicació d’aquest 
codi de bones pràctiques fa pensar en la conveniència 
de dotar-lo de força normativa, tal com han fet altres 
comunitats autònomes, per tal de garantir la seguretat 
jurídica en la seva aplicació i la possibilitat d’acció pu-
nitiva en cas d’incompliment.

És per tot això que presentem la següent 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a aprovar en el termini més breu possible el 
desenvolupament reglamentari del Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel que fa als requisits i les con-
dicions que han de reunir les festes tradicionals amb 
bous sense mort de l’animal en les dates i en les locali-
tats catalanes on tradicionalment se celebren, així com 
les condicions de celebració i desenvolupament, tant 
per garantir els drets i els interessos i la seguretat del 
públic, com la protecció dels animals. Aquest desen-
volupament reglamentari ha de permetre dotar de rang 
normatiu suficient el contingut els criteris actualment 
aplicats, i que estan continguts a la Resolució de 12 de 
maig de 1989 sobre espectacles i festes tradicionals amb 
bous (correbous) i el codi de bones pràctiques que es ve 
aplicant des de l’any 2004.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2010

Dolors Camats i Luis
Portaveu Grup ICV-EUiA

Proposta	de	resolució	sobre	les	nego-
ciacions	amb	l’Ajuntament	de	Sitges	i	la	
concessionària	de	l’autopista	C-32	per	a	
la	construcció	de	la	protecció	acústica	
del	CEIP	Agnès	de	Sitges	(Garraf)
Tram. 250-02629/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 65416 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Santi Rodríguez i Serra i Rafael López 
Rueda diputats, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta la 
següent Proposta de resolució per tal de ser substancia-
da a la Comissió d’Educació i Universitats: 

Exposició de motius

El Centre d’Educació Infantil i Primària Agnès de Sit-
ges (Garraf) està conformat per mòduls prefabricats des 
dels seus inicis, el curs 2005/06, en els que s’ubiquen 
les aules, i els diferents serveis del centre. Aquestes 
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els objectius que li assigna la mateixa llei, que és la 
d’actuar amb autonomia i independència.

Hom considera que per què un organisme de partici-
pació pugui assolir amb eficàcia, autonomia i indepen-
dència les seves funcions, no pot estar composat ma-
joritàriament per representants governamentals, doncs 
condicionen absolutament qualsevol mena de decisió, 
fins i tot d’opinió que pugui expressar el Consell.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Ge-
neralitat en general, i al Conseller d’Innovació, Uni-
versitats i Empreses en particular a modificar el Decret 
8/2010 de creació del Consell de Política Industrial, en 
el sentit de modificar-ne la seva composició, reduint-ne 
la representació de setze membres de l’Administració de 
la Generalitat a vuit membres, igual que els assignats a 
la representació sindical, i a la representació empresari-
al, amb els objectius d’equiparar les representacions de 
cada un dels sectors (Administració, sindicats i patro-
nals) i de suprimir la majoria governamental de què s’ha 
dotat aquest instrument de participació en la política 
industrial de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010.

M. Dolors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez i Serra 

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	i	la	posada	en	funcionament	del	
CEIP	Agnès	de	Sitges	(Garraf)
Tram. 250-02631/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 65418 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Santi Rodríguez i Serra i Rafael López 
Rueda diputats, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta la 
següent Proposta de resolució per tal de ser substancia-
da a la Comissió d’Educació i Universitats: 

Exposició de motius

El Centre d’Educació Infantil i Primària Agnès de Sit-
ges (Garraf) està conformat per mòduls prefabricats des 
dels seus inicis, el curs 2005/06, en els que s’ubiquen les 
aules, i els diferents serveis del centre. Aquestes instal-
lacions, es troben ubicades provisionalment al Carrer 
Josep Irla, tot i que la ubicació definitiva del centre ha 
de ser a l’àmbit denominat Quint-Mar de Sitges, on a 

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	de	la	composició	del	Consell	de	
Política	Industrial
Tram. 250-02630/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 65417 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodrí-
guez i Serra, diputat, 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 subs-
tanciada a la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme: 

Exposició de motius

La Llei 9/2009 de política industrial, contempla en el 
seu títol II, capítol II, la creació del Consell de Política 
Industrial de Catalunya, com a un organisme de parti-
cipació institucional i de diàleg social entre les organit-
zacions sindicals i empresarials més representatives de 
Catalunya, i l’Administració de la Generalitat en l’àmbit 
sectorial de la indústria.

Els objectius i funcions del Consell de Política Industri-
al, han de ser desenvolupats amb total autonomia i inde-
pendència, i és en aquest marc que la llei preveu que el 
Consell ha de tenir tot un seguit d’objectius i funcions 
en relació a la política industrial a desenvolupar.

No hi ha cap mena de dubte, de què la composició del 
Consell, i la representativitat dels seus membres és un 
factor fonamental per tal que pugui dur a terme les se-
ves funcions, amb plena objectivitat i independència del 
Govern. No obstant això, el Govern, ha dictat el Decret 
8/2010, pel que es crea el Consell de Política Industrial, 
i es fixa la seva composició que és la següent: 

– setze dels trenta tres membres ho són en representació 
de l’Administració de la Generalitat, a més del Conse-
ller competent, en matèria d’Indústria, que n’és alhora 
President del Consell.

– vuit, en representació d’organitzacions empresarials, i

– altres vuit, en representació d’organitzacions sindi-
cals,

Així doncs, resulta que la composició del Consell de 
Política Industrial, que ha de ser un instrument de par-
ticipació sectorial en la política industrial del Govern, 
es configura com a un organisme amb majoria governa-
mental, i per tant, la seva simple composició n’impedeix 
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Amb motiu d’aquestes queixes s’han realitzat diversos 
informes tant per part d’ADIF, titular de la infraestruc-
tura, per la Direcció General de Qualitat Ambiental 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, encarregat a l’empresa Debe-
acústica, així com dos un altre realitzat per l’empresa 
Getinsa. Tots aquests informes van ser elaborats durant 
l’any 2008.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, responent a les 
queixes dels veïns dels habitatges més propers a la via, 
va encarregar un estudi al Laboratori de Vibracions del 
Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Les conclusions de l’estudi 
posen en evidencia tant la metodologia con els resultats 
dels estudis realitzats per ADIF i la Direcció General 
de Qualitat Ambiental i la superació dels nivells de con-
taminació acústica establerts tant a la Llei 37/2003 de 
l’Estat sobre el soroll com en el reial Decret 1367/2007 
que la desenvolupa.

La situació que pateixen prop de 600 habitatges i un 
miler de persones que viuen a les proximitats del traçat 
ferroviari, posen de manifest que el que va ser una de-
manda ciutadana de cobriment de les vies a Vilafranca 
del Penedès, aprofitant el pas de l’AVE, en la seva part 
tècnica, no s’ha solucionat adequadament durant la pos-
terior construcció.

Les molèsties del pas dels trens es noten en diversos 
punts de la ciutat i és especialment greu la situació de 
l’escola Dolors Piera del barri de la Girada d’aquest mu-
nicipi. La majoria de veïns veuen com a partir de les 
6.20 del matí, quan passa el primer tren, i així durant tot 
el dia cada 20 minuts, les molèsties són constants.

La resolució de la situació passa per l’adopció de mesu-
res correctores que limitin l’afectació dels veïns. Però 
mentre aquestes mesures correctores no es portin a ter-
me, s’hauria de limitar la velocitat dels trens al seu pas 
per Vilafranca del Penedès.

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 reclamar al Govern de l’Estat: 

1. L’adopció de mesures correctores que limitin les mo-
lèsties per soroll i vibracions als habitatges i edificis 
situats en l’entorn de la línia del tren a Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)

2. La reducció de la velocitat dels trens de l’AVE al seu 
pas per Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) per tal de 
reduir les molèsties per soroll i vibracions als veïns de 
l’entorn de les vies.

Palau del Parlament de Catalunya, 1 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré; Josep Llobet i Navarro; 
Santi Rodríguez i Serra

tal efecte l’Ajuntament ja ha cedit els terrenys en els que 
cal construir el nou centre educatiu.

Inicialment es va comunicar al col·lectiu de pares i ma-
res d’aquest centre educatiu que la construcció de les 
noves instal·lacions estava previst per començar el curs 
2008/09, encara que desprès aquest compromís va ser 
rectificat per anunciar la posada en marxa d’aquest cen-
tre el curs 2011/12.

Tot i que la construcció del CEIP Agnès de Sitges, figu-
ra com a prioritat 1, en la planificació de construcció de 
centres escolars del Departament d’Educació, continua 
patint endarreriments, amb els perjudicis corresponents 
a la comunitat educativa, però sobretot als seus alum-
nes, doncs alguns dels quals és aquest ja, el cinquè curs 
que realitzen en una situació de provisionalitat.

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 dur a terme amb la major celeritat possible, els 
tràmits necessaris que han de comportar la construcció i 
posada en funcionament del nou edifici que ha d’allotjar 
el CEIP Agnès de Sitges, per tal que pugui entrar en 
funcionament sense nous endarreriments respecte de les 
dates compromesos pel Departament d’Educació.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010.

M. Dolors Montserrat i Culleré; Santi Rodríguez i Ser-
ra; Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	per	a	limitar	el	soroll	i	les	vibracions	
del	tren	d’alta	velocitat	a	Vilafranca	del	
Penedès	(Alt	Penedès)
Tram. 250-02632/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 65420 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

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

El pas dels trens de l’AVE per Vilafranca del Penedès 
genera grans molèsties per soroll i vibracions als veïns 
i habitatges de l’entorn del recorregut de la línia de tren. 
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establir diverses formes de finançament, incloent-hi la 
participació en els recursos de les finances de la Gene-
ralitat o, si s’escau, de l’Estat».

Per tots aquests motius, 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 traspassar els recursos econòmics d’acord 
a la competència traspassada de la inspecció i control 
dels habitatges d’ús turístic així com a demanar que el 
decret pendent d’aprovació d’establiments d’allotjament 
turístic contempli el corresponent traspàs de recursos 
econòmics per fer front a les despeses d’inspecció i san-
ció dels allotjaments turístics que l’esborrany de decret 
atorga a les administracions locals, tal i com estableix 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Crespo i Llobet
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	de	
les	modificacions	legislatives	necessà-
ries	per	a	garantir	el	dret	a	la	banda	am-
pla
Tram. 250-02634/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65490 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Carles Puigdemont 
i Casamajó, Diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència 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

Un dels països més avançats d’Europa en temes socials, 
com és el cas de Finlàndia, ha aprovat una norma per 
la qual tots els seus habitants tindran garantit l’accés a 
una connexió a Internet d’un megabit. A més, el com-
promís per a l’any 2015 que la connexió arribarà als 
100 megabits.

Catalunya ha d’apostar per ser un dels països capdavan-
ters quant als temes socials i tecnològics. Fer una norma 
com aquesta és una inversió de futur, ja que aquesta me-
sura beneficiarà a molts ciutadans de Catalunya i perme-
trà millorar les comunicacions, i per tant, tenir una major 
competitivitat. Estem davant d’una nova clivella social, 
la tecnològica, que dividirà les societats entre aquelles 
persones que dominen les noves tecnologies i les que 
no. Per aconseguir que tothom s’apropi a aquestes noves 

Proposta	de	resolució	sobre	el	traspàs	
de	recursos	econòmics	per	a	la	inspec-
ció	dels	habitatges	d’ús	turístic
Tram. 250-02633/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65437 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa de la comissió de treball, indústria, 
comerç, i turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Crespo i Llo-
bet, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 presenten la següent proposta de resolució

Exposició de motius

La Llei 18/2007 de 28 de desembre sobre el dret a 
l’habitatge, en el seu article 19 ordena l’ús turístic dels 
habitatges. En el seu punt 1, estableix que per tal de fer 
operar un habitatge amb ús turístic caldrà de la precep-
tiva llicència municipal així com que la manca d’auto-
rització donarà lloc a l’adopció de mesures d’intervenció 
o sancionadores. En el seu segon punt, la llei estableix 
que les administracions han d’impulsar mesures per evi-
tar l’ús il·legal d’habitatges per a ús turístic i que amb 
aquesta finalitat han d’aprovar programes d’inspecció i 
vetllar perquè els habitatges tinguin les autoritzacions 
corresponents.

Tanmateix en el projecte de decret de regulació dels 
establiments d’allotjament turístic s’estableix que l’ad-
ministració turística de la Generalitat col·laborarà i coo-
perarà en matèria d’inspecció i control dels establiments 
d’allotjament turístic amb les administracions locals.

Per tant, en ambdós documents es posa de manifest un 
traspàs de competències a l’administració municipal, en 
tant tenen i tindran les funcions d’autoritzar l’activitat, 
regular-la mitjançant ordenances municipals, inspecci-
onar i sancionar, si s’escau, les mateixes.

L’agost de 2006 va entrar en vigor el nou Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya que en el títol VI del finança-
ment de la Generalitat de Catalunya, el seu article 219 
estableix la suficiència de recursos, i concretament en 
l’apartat 3 del mateix article s’estableix que «es garan-
teixen als governs locals els recursos suficients per a 
afrontar la prestació de serveis, la titularitat de la qual 
se’ls traspassi o se’ls delegui. Tota nova atribució de 
competències ha d’anar acompanyada de l’assignació 
de recursos suplementaris necessaris per a finançar-les 
correctament, de manera que es tingui en compte el 
finançament del cost total i efectiu dels serveis tras-
passats. El compliment d’aquest principi és una condi-
ció necessària perquè entri en vigor la transferència o 
delegació de la competència. A aquest efecte es poden 
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les obres de perllongament de l’autopista C-32 fins a la 
carretera de Blanes (Gi-600). En aquesta mateixa visita, 
el conseller va anunciar un increment notable de peatge 
de Palafolls que està prop del 30% aproximadament, 
passant de 0.69 euros a 0,90 euros.

Actualment pels veïns del Maresme i de la Selva litoral 
no hi ha una alternativa al trànsit a la carretera N-II que 
no sigui l’autopista de pagament de la C-32.

Així mateix el Consell Comarcal del Maresme va as-
solir el compromís amb el secretari per a la Mobilitat 
perquè a partir de 2010 els residents de la comarca del 
Maresme gaudeixin de descomptes en tots els peatges 
de l’autopista C-32.

D’altra banda, en el Debat de Política General del Ple del 
Parlament, els grups parlamentaris que donen suport al 
Govern, van aprovar una resolució per crear un fons de 
rescat de peatges i d’homogeneïtzació dels mateixos.

Per tots aquests motius, 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 no incrementar el peatge de Palafolls de 
l’au topista C-32, d’acord amb la Resolució 520/VIII 
del Parlament, sobre l’orientació de política general del 
Govern, en el seu apartat primer, sobre una Catalunya 
socialment avançada i preparada per afrontar el futur 
amb garanties, punt 14.u; i a que els residents dels muni-
cipis de la Selva Litoral –Blanes, Lloret de Mar i Tossa 
de Mar– gaudeixin dels mateixos beneficis acordats en-
tre el Consell Comarcal del Maresme i el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Xa-
vier Crespo i Llobet, diputat del G. P. de CiU; Josep Rull 
i Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	del	Decret	90/1990,	sobre	la	targe-
ta	sanitària	individual	a	Catalunya
Tram. 250-02636/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 65517 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, M. Belén Pajares i Ribas i Rafael López 
i Rueda, diputats, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta 
la següent Proposta de resolució per tal de ser substan-
ciada a la Comissió de Salut: 

tecnologies i no quedi al marge, hem de garantir el dret 
a la connexió a internet a tota la població.

Creiem que el dret a gaudir de banda ampla és un an-
hel per part de molts catalans i el govern català ha de 
fer possible que tots els ciutadans de Catalunya tinguin 
reconegut el dret a tenir banda ampla a les seves llars. 
A més de suposar un gran avenç social, ens ajudarà a 
convergir amb Europa i aproparà a molta gent a aquesta 
nova realitat social anomenada internet.

El fet de tenir garantit la connexió a Internet, pot ser 
un gran impuls també per a la llengua catalana, que és 
la setena llengua més usada a Internet. Si volem fer del 
català una llengua de futur i que tingui un gran apara-
dor al món, no podem desaprofitar aquesta ocasió per 
tal d’expandir i projectar la nostra llengua a l’exterior, i 
hem d’apostar decididament per les noves tecnologies.

En alguns països com Estònia, França o Grècia ja tenen 
reconegut aquest dret, però sense especificar el tipus de 
connexió. Per tal d’evitar que sigui una llei buida de con-
tingut, instem al govern català a especificar quina serà el 
tipus de connexió que rebrem els ciutadans catalans.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar les modificacions legislatives neces-
sàries per tal de garantir el dret a tenir banda ampla per 
a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre-
ment	del	peatge	de	Palafolls	de	l’auto-
pista	C-32
Tram. 250-02635/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65488 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del de la Comissió de Política Terri-
torial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Xavier Crespo i 
Llobet, i Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 presenten la següent 
proposta de resolució.

Exposició de motius

El passat 25 de setembre, el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques de la Generalitat va visitar 
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Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	CEIP	de	Sant	Esteve	de	Guialbes,	de	
Vilademuls	(Pla	de	l’Estany)
Tram. 250-02637/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65525 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

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

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 formulen la següent 
proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CEIP 
de Sant Esteve de Guialbes

Exposició de motius

El CEIP de Sant Esteve de Guialbes, situat al municipi 
de Vilademuls a la comarca del Pla de l’Estany ha incre-
mentat de manera exponencial el seu nombre d’alumnes 
en els últims anys.

Actualment hi ha només dues aules i el menjador, que 
actualment també s’ha de fer servir per fer classes per 
la manca d’espai. La manca d’espai també impossibilita 
als mestres tenir un lloc per poder fer reunions de di-
recció de l’escola, per poder dur a terme la coordinació 
pedagògica necessària.

El recinte de l’escola de Sant Esteve de Guialbes disposa 
de l’espai necessari per tal de poder dur a terme una 
ampliació de l’escola. Per tant, només caldria que el 
Govern de la Generalitat de Catalunya es fes càrrec de 
la inversió necessària.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a ampliar el CEIP de Sant Esteve de Guialbes per 
tal que es pugui desenvolupar la tasca educativa amb 
totes les garanties necessàries.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2010

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

Exposició de motius

El Decret 90/1990, de 3 d’abril va adoptar les mesu-
res referents a la creació i l’ús de la targeta sanitària 
individual a Catalunya com a document identificatiu i 
acreditatiu de les persones usuàries per a l’accés als ser-
veis sanitaris de cobertura pública, a càrrec del Servei 
Català de la Salut, de conformitat amb el que estableix 
la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de 
Catalunya.

La Constitució Espanyola i la Llei General de Sanitat 
preveu que l’assistència sanitària pública s’estendrà a 
tota la població espanyola, i que l’accés i les prestaci-
ons sanitàries es realitzaran en condicions d’igualtat 
efectiva.

En aquest sentit la Llei 40/2006, de 14 de desembre, de 
l’estatut de la ciutadania espanyola a l’exterior reconeix 
el dret a la protecció de la salut dels espanyols i per tant 
del catalans residents a l’estranger.

Per tot l’exposat es obligat modificar el Decret 90/1990 
de 3 d’abril per tal de garantir l’accés a la sanitat publica 
al catalans, que residint a l’estranger, romanen tempo-
rades a Catalunya i no tinguin garantit el dret a la assis-
tència sanitària d’acord amb les disposicions vigents en 
matèria de seguretat social, les del país de procedència 
o convenis internacionals establerts a l’efecte.

Per donar compliment a aquest dret que tenen els cata-
lans que resideixen a l’estranger, el Servei Català de la 
Salut hauria d’emetre una targeta sanitària individual 
per tal de garantir l’accés a la sanitat publica dels ca-
talans residents a l’estranger, en condicions efectives 
d’igualtat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a modificar el Decret 90/1990, de 3 d’abril 
sobre la targeta sanitària individual a Catalunya amb 
l’objectiu de garantir l’accés a la assistència sanitària 
publica dels catalans residents a l’estranger quan ro-
manen temporades a Catalunya, garantint-los les pres-
tacions per malaltia comuna, els accidents no laborals 
i la maternitat.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010.

M. Dolors Montserrat i Culleré; M. Belén Pajares i Ri-
bas; Rafael López i Rueda



15 de febrer de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 632

62

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

1. Dur a terme les actuacions pertinents per solucionar 
els problemes de seguretat derivats de la manca de co-
bertura del sistema de telecomunicacions a la comar-
ca del Pla de l’Estany, que afecten al cos dels Mossos 
d’Esquadra.

2. Realitzar els estudis pertinents sobre la idoneïtat 
d’ampliar l’espai construït a la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Banyoles.

Palau del Parlament, 1 de febrer 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	el	millora-
ment	del	sistema	informàtic	de	la	co-
missaria	dels	Mossos	d’Esquadra	de	
Banyoles	(Pla	de	l’Estany)
Tram. 250-02639/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65527 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

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

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 formulen la següent 
proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre millores del sistema 
informàtic a la Comissaria dels Mossos d’Esqua-
dra de Banyoles

Exposició de motius:

El Sindicat Autònom de Policia ha denunciat públi-
cament que la Comissaria de Mossos d’Esquadra de 
Banyoles té problemes informàtics, de cobertura dels 
terminals Rescat i també d’espai físic.

En primer lloc, aquesta comissaria té actualment pro-
blemes amb el funcionament i la eficàcia del servei in-
formàtic, fet que dificulta molt les tasques policials.

En aquest sentit, el sindicat denúncia que el fet d’haver 
de treballar amb el sistema Citrix comporta que s’hagin 
de carregar tots els aplicatius del servidor, alentint molt 
el funcionament dels ordinadors. El sistema Citrix no 
permet treballar tampoc amb fotografies que els ciuta-
dans aporten a través de llapis òptics; donat que el sis-
tema no els reconeix, i és per aquesta raó, que sovint es 
perd informació que seria útil per incloure als atestats.

El sindicat policial també denúncia que molts dels cor-
reus electrònics que són enviats a la comissaria de Ba-

Proposta	de	resolució	sobre	els	proble-
mes	de	seguretat	que	afecten	els	Mos-
sos	d’Esquadra	al	Pla	de	l’Estany	i	sobre	
l’ampliació	de	la	comissaria	de	Banyoles
Tram. 250-02638/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65526 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

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

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 formulen la següent 
proposta de resolució.

Exposició de motius

El sindicat dels Mossos d’Esquadra SME - CCOO ha 
denunciat públicament que al Pla de l’Estany hi ha punts 
negres de cobertura que impedeixen la comunicació en-
tre els vehicles policials i la comissaria de Banyoles, fet 
que ha causat ja diversos incidents.

El mateix sindicat ha denunciat també que en pobles 
com Palol de Revardit la manca de cobertura és total 
i absoluta i fa molt difícil la correcta tasca policial i 
l’atenció ciutadana de potencials víctimes.

El Sindicat Autònom de Policia ha expressat pública-
ment la seva preocupació per la seguretat, a causa dels 
problemes de funcionament i de cobertura del sistema 
de telecomunicacions.

Des del canvi de la xarxa Nexus a la xarxa Rescat s’ha 
detectat que hi ha moltes zones del territori sense co-
bertura, tot i algunes millores. Aquest fet provoca que 
els agents treballin sense les condicions necessàries 
per realitzar la tasca policial amb garanties, ja que per 
exemple no es poden comprovar les dades dels requeri-
ments, ni tampoc sol·licitar recolzament d’altres efectius 
en cas d’urgència.

Des del sindicat policial també s’exigeix trobar una solu-
ció a la manca d’espai físic existent, degut a la incorporació 
de nous grups i serveis a la comissaria de Banyoles.

Aquest fet provoca que per exemple els breefing es facin 
a la sala d’esbarjo, que és a la vegada passadís per anar 
dels despatxos a l’aparcament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a:
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la següent Proposta de resolució per tal de ser substan-
ciada a la Comissió de Medi Ambient i Habitatge: 

Exposició de motius

L’Observatori Meteorològic del Turó de l’Home, al 
Montseny, va ser traspassat a la Generalitat de Catalu-
nya el passat 1 de gener de 2010.

L’observatori, situat a 1.706 metres d’altitud, va ser el 
primer observatori de muntanya de tota la Península 
Ibèrica, construït l’any 1932 pel Servei Meteorològic 
de Catalunya amb els materials provinents del pavelló 
de Noruega de l’Exposició Universal de Barcelona de 
l’any 1929.

Després de la Guerra Civil, l’observatori va quedar en 
mans de l’Instituto Nacional de Meteorologia que ha 
mantingut la titularitat de les instal·lacions fins a l’ac-
tualitat.

L’observatori, durant els seus anys de funcionament, a 
més de les activitats meteorològiques, rebia visites de 
les persones i escoles que pujaven al Turó de l’Home. 
Des de fa uns anys, l’observatori està tancat i les instal-
lacions s’han anat deteriorant progressivament.

La transferència de les instal·lacions a la Generalitat ha 
de servir per recuperar l’històric observatori meteorolò-
gic del Turó de l’Home, recuperar les seves instal·lacions 
i fer reviure les activitats que antigament es feien.

Actualment la sensibilitat medi ambiental i l’afició per 
la ciència de la meteorologia tenen molts seguidors. 
El Montseny i el Turó de l’Home són un referent de 
molts catalans com espai de contacte amb la natura. 
Recuperar les instal·lacions per al seu us meteorològic 
es pot combinar amb activitats divulgatives i culturals 
relacionades amb el medi ambient i la meteorologia, 
amb el necessari respecte i cura de l’entorn especial en 
que estan ubicats.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a recuperar per a l’ús meteorològic i per a activitats 
culturals i divulgatives relacionades amb el medi ambi-
ent i la meteorologia, les instal·lacions de l’observatori 
meteorològic del Montseny situat al Turó del L’Home 
(Vallès Oriental), amb el necessari respecte i cura de 
l’entorn especial en que estan ubicats.

Palau del Parlament de Catalunya, 4 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré; Eva García i Rodrí-
guez; M. Ángeles Olano i García

nyoles no poden ser descarregats, amb el conseqüent 
perill de perdre informació transcendental per la segu-
retat dels agents i la ciutadania.

Per altra banda, el aparells informàtics existents a la 
comissaria de Banyoles són molt antics i tampoc dis-
posen de prou capacitat per poder treballar amb el vo-
lum d’informació que actualment han de suportar. Això 
comporta greuges directes a la ciutadania, que es tra-
dueixen en una important lentitud a l’hora de presentar 
i tramitar les denúncies.

El Sindicat Autònom de Policia també ha expressat pú-
blicament la seva preocupació per la seguretat, a causa 
dels problemes de funcionament i de cobertura del sis-
tema de telecomunicacions.

Des del canvi de la xarxa Nexus a la xarxa Rescat s’ha 
detectat que hi ha moltes zones del territori sense co-
bertura, tot i algunes millores detectades últimament. 
Aquest fet provoca que els agents treballin sense les 
condicions necessàries per realitzar la tasca policial 
amb garanties, ja que per exemple no es poden com-
provar les dades dels requeriments, ni tampoc sol·licitar 
recolzament d’altres efectius en cas d’urgència.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme les actuacions pertinents per tal 
de solucionar els problemes de seguretat existents, de-
guts al sistema Citrix i de l’antiguitat de l’equipament 
informàtic de la comissaria de Banyoles del Mossos 
d’Esquadra

Palau del Parlament, 1 de febrer 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	recupe-
ració	de	les	instal·lacions	de	l’observa-
tori	meteorològic	del	Montseny	per	a	
activitats	culturals	i	divulgatives	relacio-
nades	amb	el	medi	ambient
Tram. 250-02640/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 65557 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Eva Garcia i Rodríguez i Àngels Olano 
i Garcia, diputades, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta 
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Por otra parte, las razones defendidas por el Gobierno 
venezolano para justificar el cierre, encubren en reali-
dad una clara limitación de la expresión plural en aquel 
país y un pésimo precedente contrario a la propia Cons-
titución venezolana, a la Carta Democrática Interame-
ricana, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.

Cataluña no sólo mantiene un importante vínculo his-
tórico con la sociedad venezolana y muchos venezola-
nos tienen su origen en nuestra Comunidad, sino que, a 
través de su Parlamento, se ha distinguido en numerosas 
ocasiones por su preocupación, solidaridad y defensa de 
los derechos humanos en diferentes y alejados escena-
rios del mundo donde el atropello de estos derechos ha 
requerido una firme condena.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Mixto, 
presenta la siguiente,

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña

1. Condena los reiterados ataques a la libertad de ex-
presión cometidos por el Gobierno de Venezuela y el 
cierre de la señal de emisión de cadenas de televisión y 
emisoras de radio críticas con él.

2. Reitera su defensa de la libertad de expresión y pen-
samiento y manifiesta su solidaridad con Radio Caracas 
Televisión (RCTV) y con todos los canales y emisoras 
represaliados en Venezuela.

3. Expresa su solidaridad con las familias de los ma-
nifestantes fallecidos y solicita el esclarecimiento de 
los hechos.

4. Insta al Gobierno de la Generalitat a hacer llegar al 
Gobierno español este pronunciamiento a fin de que 
por las vías diplomáticas oportunas sea trasladado al 
Gobierno de Venezuela.

Palau del Parlament, 4 de febrero de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto GP Mixto

Proposta	de	resolució	sobre	la	condem-
na	dels	atacs	a	la	llibertat	d’expressió	
comesos	pel	Govern	de	Veneçuela	i	del	
tancament	d’emissores	de	ràdio	i	canals	
de	televisió	crítics	amb	el	Govern
Tram. 250-02641/08

Presentació
Grup Mixt

Reg. 65589 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución para que 
sea substanciada en la Comisión de Acción Exterior y 
de la Unión Europea

Exposición de motivos

El pasado 23 de enero de 2010 el Gobierno venezolano 
ordenó el corte de la señal de emisión del canal oposi-
tor Radio Caracas Televisión (RCTV) que, desde la no 
renovación de la concesión del uso del espacio radio-
eléctrico en mayo del 2007, no emitía en abierto y se 
veía obligada a emitir sólo por cable. Se trata, pues, del 
segundo cierre de este canal independiente, cierre que 
esta vez ha afectado también a otros cuatro medios (TV 
Chile, American Network, Ritmo Son y Momentum) y 
que se suma a la retirada de la señal a 34 emisoras de 
radio en agosto de 2009.

Tres días antes, la Comisión Nacional de Telecomuni-
caciones del Gobierno venezolano había informado a 
veinticuatro canales que debían retransmitir todos los 
discursos del presidente, Hugo Chávez, al igual que lo 
hacen todos los canales de televisión y emisoras de ra-
dio del país. RCTV no ha aceptado esta intolerable sus-
pensión de la libertad de expresión y del derecho de los 
ciudadanos a una información veraz y plural y su señal 
de emisión ha sido interrumpida de manera repentina 
y brusca, sin posibilidad de alegar en su defensa, en 
lo que es una nueva vuelta de tuerca del Gobierno de 
Venezuela para acallar cualquier medio crítico.

Nuevamente, partidos políticos, asociaciones defensoras 
de la libertad de prensa como el Colegio Nacional de 
Periodistas o Reporteros Sin Fronteras han repudiado el 
cierre y respondido con protestas y caceroladas. Durante 
estas protestas han muerto por disparos dos estudiantes. 
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que reúne 
a 11 partidos opositores ha declarado que «condena sin 
reservas el cierre de RCTV Internacional, ensañamiento 
con una televisora cuya señal abierta fue injustamente 
estatizada en 2007».
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podem imaginar curulles de criatures: les Cases anome-
nades Birosta, Tarroi, Enseuet, Pere, Fuster, Mosquit, 
Girvàs, Fèlix...

Els documents més antics indiquen que al Compte hi 
havia una Beguda, és a dir una fonda que depenia de la 
Universitat, o ajuntament, de Peramea. Es tractava de 
l’hostal regentat per Casa Tarroi, que durant molts anys 
fou parada oficial dels carreters i posava a disposició de 
les cavalleries dels viatgers el corral i l’era posteriors.

A Casa Fèlix hi va viure Fèlix Paraigüero, personat-
ge molt popular que voltava per tot el Pallars apariant 
paraigües, aconsellant cures i remeis ancestrals i vehi-
culant notícies i tafaneries de poble en poble. Els vells 
pallaresos encara recorden Fèlix Paraigüero, i sovint 
expliquen anècdotes i petits relats sobre la seva saviesa 
i les seves extravagàncies.

Pel que fa al topònim, cal cercar-lo en una llegenda 
popular encara viva avui dia als pobles del Pla de Corts, 
com Peramea, Bretui o Montcortés, i que és recollida 
i narrada de forma diversa i a voltes parcial per Josep 
Maria Espinàs al seu llibre Viatge al Pirineu de Lleida, 
per Camilo José Cela a Viaje al Pirineo de Lérida, per 
l’etnògraf pallarès Joan Lluís al segon volum de la seva 
obra El meu Pallars, i per l’etnògraf de les Garrigues 
Joan Bellmunt a la seva obra Fets, costums i llegendes, 
recull de llegendes de Ponent.

Sembla que un comte pallarès anava un dia de cacera 
perseguint a cavall un tocino fer. La passió per la caça 
el va conduir sense adonar-se’n a l’interior del llac de 
Montcortés, que era gelat amb un bon gruix de glaç. 
El gel s’esquerdà pel pes del cavall i el noble genet, en 
enfonsar-se, es va encomanar a la Mare de Déu d’Ar-
boló i li va fer una prometença: fer donació d’algunes 
propietats. Ben segur que el comte, com altres avant-
passats seus, havia tingut rivalitat i bel·licositats amb els 
monjos del Monestir de Gerri i havia ocupats territoris 
de propietat eclesiàstica, però va rebre el favor de la 
Verge d’Arboló, talla que a la seva falda té un Jesuset 
que amb la seva ma dreta s’aguanta un peu i a l’esquerra 
té una au que podria ser un colom. En sortir de l’espant 
els acompanyants del noble caçador li pregunten sobre 
la prometença que havia fet a la Verge. L’altiva contesta 
fou: «Aigua passada, Mare de Déu enganyada», frase 
feta incorporada a les converses diàries de la gent del 
Pallars en casos de ruptura de la paraula o d’enganys. 
El cert és que el comte pallarès perdé la vista aquella 
mateixa nit, com a penitència dels menyspreu i la in-
fidelitat a la Mare de Déu d’Arboló. En veure’s cec, el 
Comte demanà novament perdó a la Verge i, desproveït 
d’orgull, d’arrogància i de tot signe de noblesa terrenal, 
li tornà a prometre la donació de propietats i, a més, el 
grandiós Bosc de Pentina, recuperant en aquell moment 
la vista. Diu la llegenda que l’escriptura davant notari de 
la cessió de propietats comtals als monjos benedictins 
del Monestir de Gerri es va signar enfront de l’ermita 
de la Mare de Déu d’Arboló, on ara hi ha les 12 cases 
i l’església de la Mare de Déu del Carme del poble del 
Compte, que va adoptar el seu nom per haver-hi saldat 
allí el noble pallarès el compte que tenia pendent amb 
la Verge d’Arboló. Aquest és el poble en perill de des-
aparició.

Proposta	de	resolució	sobre	la	preser-
vació	del	poble	del	Comte,	a	Baix	Pa-
llars	(Pallars	Sobirà),	en	l’execució	de	
les	obres	del	traçat	de	la	variant	de	Gerri	
de	la	Sal	de	la	carretera	N-260
Tram. 250-02642/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 65599 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució per tal de preservar el po-
ble del Compte en l’execució del traçat de la 
variant de Gerri de la Sal a la carretera N-260, 
Eix Pirinenc, obra adjudicada pel Ministeri de 
Foment el proppassat desembre de 2009

Exposició de motius

Al BOE del 30 de novembre de 2009 el Ministeri de 
Foment va publicar l’edicte de licitació de les obres de 
la variant de Gerri de la Sal. El nou traçat de la carretera 
N-260 a aquest tram perforarà la massa de roca ofítica 
per evitar l’estret pas de l’Eix Pirinenc per l’interior 
del poble de les salines, que compta amb l’edifici civil 
més singular, i alhora emblemàtic, del Pallars Sobirà, 
l’Alfolí de la sal.

Després de 15 anys d’estudis ambientals, de debatre si 
la variant s’havia de dibuixar perforant la muntanya pel 
marge dret del riu Noguera Pallaresa o bé fer-ho pel 
costat de l’antic monestir benedictí de Santa Maria, el 
projecte escollit lamentablement encara el petit poble 
del Compte des de la sortida sud del túnel d’Arboló 
i esborra del mapa aquest curiós llogarret, situat da-
vant l’alterosa ermita romànica d’Arboló, talment com 
si quedés submergit per les aigües d’un embassament, 
condemnat a desaparèixer en els plànols redactats per 
un equip d’enginyers que ben segur desconeixen la 
història del nucli, ignoren el significat llegendari, i tal 
vegada mitològic, del topònim el Compte, i mai han 
saludat a una persona que hi hagi nascut.

Interrompre la història quan no s’ha resseguit, i apagar 
per sempre la llum en un lloc ignot és certament fàcil, 
però potser un xic irresponsable.

El poble del Compte, situat molt a prop d’on el Barranc 
d’Ancs aboca les seves aigües al riu Noguera Pallaresa 
i avui en gran part abandonat i amb aspecte descurat, 
fa poc més de mig segle tenia 12 cases habitades, que
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Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	l’article	169	de	l’Estatut,	relatiu	
a	la	transferència	dels	trens	regionals	
d’alta	velocitat
Tram. 250-02643/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 65600 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

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

Exposició de motius

L’operadora de Renfe està supeditant el servei Avant en 
benefici del servei del Tren de Gran Velocitat (TGV), ja 
que econòmicament el TGV és molt més rendible. Això 
fa que els horaris siguin molt pitjor per aquells clients 
que agafen l’Avant en comparació amb els horaris del 
servei TGV. Un canvi de titularitat dels Trens Regionals 
d’Alta Velocitat a mans del Govern de la Generalitat, 
permetria que prevalguessin els interessos dels ciuta-
dans de Catalunya per sobre del interessos de Renfe.

Una descentralització de la gestió dels trens regionals 
d’alta velocitat, faria possible crear un projecte creïble 
de mobilitat ferroviària, tenint totes les eines a l’abast 
per enllaçar horaris i projectar intercanviadors.

Pel principi de subsidiarietat, la Generalitat és l’admi-
nistració més propera als ciutadans a nivell de Catalu-
nya, i la que per coneixement dels problemes, gestió de 
recursos i proximitat, pot donar millor resposta a un 
bon funcionament del tràfic de trens que passen per 
Catalunya.

Des de que el servei Avant es va implantar, a diferència 
del servei TGV, no s’han renovat ni augmentat gens les 
seves prestacions. Un canvi de titularitat, a mans del 
Govern de la Generalitat, pot fer reactivar el servei i 
millorar, fent noves obres i renovant la maquinària.

Per Catalunya, aconseguir la titularitat del servei Avant, 
és un pas que ens apropa a la Catalunya del segle xxi, 
millorant les nostres comunicacions ferroviàries, i ens 
permetrà estar en convergència amb el desenvolupament 
ferroviari Europeu.

En qualsevol cas, aquesta pretensió està avalada en 
l’Estatut de Catalunya que en el seu article 169 reco-
neix a la Generalitat les competències exclusives sobre 
els transports terrestres de viatgers i mercaderies per 
ferrocarril que transcorrin íntegrament dins el territori 
de Catalunya.

Hi ha versions amb diverses variacions d’aquesta lle-
genda, que segurament segueix un fil mitològic pro-
fà més antic. Uns diuen «Tronada passada, Mare de 
Déu pagada», i altres diuen que el poble es va batejar 
el Comte, i no el Compte, en record del senyor comtal 
que allí va signar les escriptures que li van permetre 
recuperar la vista, apareixent amb aquesta grafia a al-
guns documents.

Sigui com vulgui, l’obvi és que una llegenda de profun-
da tradició i arrelament al Pallars Sobirà atorga un gran 
protagonisme a aquest llogarret, que esdevé un espai 
mític, un paisatge mitològic que ajuda a interpretar la 
Història. Aquestes llegendes eren un ensenyament que 
alertava sobre mals comportaments, en aquest cas l’al-
taneria i la deslleialtat, i el territori esdevé una pissarra 
on el mestre escriu, talment com ho fan els capitells 
romànics, que les vel·leïtats comtals i la bel·licositat con-
tra l’església i la manca de paraula i el trencament dels 
pactes mereixen un fort càstig.

Coneixedors de què l’Ajuntament de Baix Pallars, l’As-
sociació de veïns Lo Pedrís i diversos particulars del 
municipi han presentat sengles al·legacions al projecte 
de variant de Gerri de la Sal per anul·lar els accessos 
nord al mateix Gerri i als pobles del Pla de Corts, i que 
recentment han aparegut a Gerri de la Sal diverses pan-
cartes que resen: Salvem el poble del Compte.

Vist que totes les esmentades al·legacions inclouen sen-
se excepcions la voluntat de mantenir dempeus el poblet 
del Compte.

Coneixedors dels ben fonamentats projectes tècnics al-
ternatius presentats per l’Ajuntament de Baix Pallars i 
per l’Associació Lo Pedrís, que eviten la desaparició del 
Compte i consideren clarament innecessària l’elimina-
ció d’aquest espai llegendari.

Conscients de què els paisatges vinculats a llegendes 
i a mites, com és el cas del poblet del Compte, cons-
titueixen un patrimoni històric molt valuós, un vincle 
de transmissió de valors i també un potent atractiu de 
turisme cultural.

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 Genera-
litat, mitjançant el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques a fer les gestions que siguin necessàries 
davant el Ministeri de Foment per tal que aquest tingui 
en consideració les nombroses al·legacions presentades 
per l’Ajuntament de Baix Pallars, per l’Associació de 
veïns Lo Pedrís i per diversos veïns a títol particular, 
durant el període d’exposició pública del projecte de 
variant de Gerri de la Sal a la carretera N-260, Eix Pi-
rinenc, i els projectes tècnics adjuntats a les referides 
al·legacions que eviten la destrucció i eliminació del 
poble del Compte.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010

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

3.15.

com la nova línia de crèdits –ICF Crèdit– per a pimes 
i autònoms durant el 2010.

2. Insta al Govern a: 

a. Continuar impulsant els convenis de col·laboració per 
al foment de la internacionalització i l’emprenedoria i 
els instruments financers per empreses innovadores, així 
com les línies de finançament que facilitin la renovació 
de bens d’equipament, la capitalització i el creixement i 
consolidació de les empreses catalanes.

b. Mantenir la política d’austeritat en la despesa i efi-
càcia en la gestió de la inversió.

c. Continuar millorant les condicions de finançament 
de l’economia amb mesures com els avals per a fons de 
titulització d’actius i les línies de confirming.»

2 Esmena núm. 2
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 dels punts 6 i 7 del text de la Moció. 

Palau del Parlament, 8 de febrer 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

Per aquests motius, el grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a requerir al 
Govern de l’Estat la transferència dels Trens Regionals 
d’Alta Velocitat, en virtut de l’article 169 de l’Estatut 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2010

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

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	situació	econòmica	ac-
tual
Tram. 302-00214/08

Esmenes presentades
Reg. 65686 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 10.02.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65686)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò 
que es determina a l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenten les següents esme-
nes al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre la situació econòmica actual (N. T. 302-
00214/08)

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

De substitució dels punts 1, 2, 3, 4 i 5 del text de la 
Moció. Nova redacció: 

«El Parlament de Catalunya: 

1. Dóna suport al Govern en relació amb les mesures de 
capitalització addicional de l’Institut Català de Finan-
ces que permeten continuar potenciant la seva activitat 
en el context de crisi econòmica actual, amb mesures 
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4.40.

4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DEL PARLA-
MENT

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició	de	la	Comissió	de	Peticions
Tram. 412-00002/08

Elecció de la vicepresidenta

Comissió de Peticions

La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el dia 9 
de febrer de 2010, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 
del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresidenta la 
diputada Meritxell Ruiz i Isern en substitució del diputat 
Josep Maria Pelegrí i Aixut.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2010

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió 
Marina Llansana Rosich Antoni Comín Oliveres

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració	del	Parlament	de	Catalunya	
de	suport	a	la	candidatura	de	la	Funda-
ció	Vicenç	Ferrer	al	premi	Nobel	de	la	
Pau	2010
Tram. 401-00048/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 70, 11.02.2010, DSPC-P 109

Del 1969 ençà, la Fundació Vicenç Ferrer porta a terme 
un projecte singular de desenvolupament humà, social 
i econòmic que beneficia més de dos milions i mig de 
persones de les castes més baixes a l’estat d’Andhra 
Pradesh, al sud de l’Índia.

Per mitjà d’actuacions en els àmbits de l’educació, la 
salut, l’habitatge, l’ecologia, els drets socials i la inte-
gració de les dones i de les persones amb discapacitats, 
la Fundació Vicenç Ferrer promou el desenvolupament 
integral de comunitats autogestionades i impulsa el que 
s’ha qualificat de revolució silenciosa contra la pobresa 
extrema.

El Parlament de Catalunya, atès que s’ha presentat for-
malment la candidatura de la Fundació Vicenç Ferrer 
al premi Nobel 2010, expressa el seu suport unànime 
a aquesta candidatura i remarca que la tasca iniciada 
per Vicenç Ferrer ajuda a cobrir necessitats bàsiques de 
milions de persones, promou els valors de la dignitat, 
la llibertat i la capacitat de decidir, i assenyala un camí 
possible en la reducció de la pobresa extrema i en la 
construcció de la pau al món.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2010
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4.50.01.

Control	del	compliment	de	la	Resolu-
ció	470/VIII,	sobre	l’eliminació	del	límit	
d’edat	per	a	accedir	als	cossos	de	bom-
bers	i	de	policia
Tram. 290-00415/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 65323 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa de la Comissió

Núm. Iniciativa:  290-00415/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 470/VIII, 
sobre l’eliminació del límit d’edat per a accedir als cos-
sos de bombers i de policia.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per donar 
compliment a la Resolució 470/VIII (núm. de tramita-
ció 290-00415/08), us informo del següent: 

Mitjançant la Resolució esmentada, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a presentar un projecte de 
llei per modificar la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regu-
lació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments de Catalunya, en el sentit d’eliminar el límit 
d’edat màxim per a accedir a la categoria de bomber de 
l’escala bàsica del Cos de Bombers de la Generalitat.

En la sessió del Ple del Parlament de data 28 de gener 
de 2010, s’ha acordat la tramitació de la proposició de 
llei 202-00070/08 per modificar l’apartat 4 de l’article 
17 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, per tal d’eliminar 
aquesta limitació.

Barcelona, 29 de gener de 2010

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

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

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 65387 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00412/08

Sobre: Control de 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.

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 467/VIII, sobre l’ela-
boració d’un llibre d’estil sobre el tractament de la salut 
mental en els mitjans de comunicació (núm. tram. 290-
00412/08), us informo del següent: 

En el marc del Pla d’Atenció integral a les persones amb 
problemes de salut mental i del Pla Director de Salut 
Mental i Addiccions, una de les accions prioritàries és 
la lluita contra l’estigma de les malalties mentals.

Un dels projectes prioritzats és la sensibilització a ni-
vell dels mitjans de comunicació i l’elaboració d’una 
guia d’estil. S’ha dut a terme una cerca de guies d’estils 
sobre el tractament de la salut mental en els mitjans en 
el nostre entorn i s’està elaborant una proposta des del 
Pla Director que posteriorment es passarà per revisió 
i consideració al Consell Assessor de Salut Mental i 
Addiccions i al Col·legi de periodistes de Catalunya i 
el Consell Audiovisual de Catalunya.

Barcelona, 28 de gener de 2010

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
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4.53.03.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres-
supost	amb	el	conseller	d’Economia	i	
Finances	sobre	la	intervenció	de	l’Agru-
pació	Mútua	per	part	de	la	Direcció	Ge-
neral	 d’Assegurances	 del	 Ministeri	
d’Economia
Tram. 354-00289/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 40, tinguda el dia 09.02.2010 
(DSPC-C 716).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres-
supost	amb	el	conseller	d’Economia	i	
Finances	sobre	les	modificacions	del	
Pla	de	l’energia	2006-2015
Tram. 354-00297/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 40, del 09.02.2010 (DSPC-C 716).

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

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 65520 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00437/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 493/VIII, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 26/2008, 
referent al compliment del retiment dels comptes de 
les entitats de l’àmbit sanitari públic, corresponent al 
2007.

Comissió competent: la Sindicatura de Comptes 

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 493/VIII, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 26/2008, referent al 
compliment del retiment dels comptes de les entitats 
de l’àmbit sanitari públic, corresponent al 2007 (núm. 
tram. 290-00437/08), us informo del següent: 

Us trameto, adjunt, l’informe elaborat pels serveis de 
l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i 
Finances, que dóna completa informació sobre el com-
pliment de la Resolució 493/VIII.

Barcelona, 3 de febrer 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.
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4.53.05.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	
amb	el	conseller	de	Medi	Ambient	i	Ha-
bitatge	sobre	l’autorització	per	a	l’explo-
tació	d’una	mina	de	bauxita	dins	el	Parc	
Natural	dels	Ports
Tram. 354-00305/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Ramon Espadaler i Par-
cerisas, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 65197).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge, sessió del 03.02.2010.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	les	adjudicacions	de	projec-
tes	i	obres	de	l’Hospital	Moisès	Broggi	
de	Sant	Joan	Despí
Tram. 354-00306/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Francesc Sancho i Se-
rena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65597).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
11.02.2010.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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’article	
6	del	text	refós	de	la	Llei	de	protecció	
dels	animals,	aprovat	pel	Decret	legis-
latiu	2/2008
Tram. 352-02035/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Proposta	de	compareixença	de	Pablo	
de	Lora,	professor	de	la	Universitat	Au-
tònoma	de	Madrid,	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	legis-
latiu	2/2008
Tram. 352-02042/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Proposta	de	compareixença	d’Espido	
Freire,	escriptora,	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	legis-
latiu	2/2008
Tram. 352-02038/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Proposta	de	compareixença	de	Pedro	
Fumadó,	ramader,	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	legis-
latiu	2/2008
Tram. 352-02039/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Portabella,	biòleg,	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	legis-
latiu	2/2008
Tram. 352-02047/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Proposta	de	compareixença	d’Antonio	
Moreno,	extorero,	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	legis-
latiu	2/2008
Tram. 352-02045/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).
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Proposta	de	compareixença	de	Carl	
Schlyter,	eurodiputat	especialista	en	
drets	dels	animals,	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	legis-
latiu	2/2008
Tram. 352-02052/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Proposta	de	compareixença	de	Jesús	
Mosterín,	filòsof,	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	legis-
latiu	2/2008
Tram. 352-02050/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Proposta	de	compareixença	d’Hervé	
Schiavetti,	alcalde	d’Arles	i	president	
de	la	Unió	de	Viles	Taurines	de	Fran-
ça,	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. 352-02051/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).
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Sol·licitud	de	compareixença	del	se-
cretari	general	d’Economia	i	Finances	
davant	la	Comissió	d’Economia,	Finan-
ces	i	Pressupost	perquè	informi	sobre	
l’emissió	de	deute	públic
Tram. 356-00508/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 40, tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 716).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 45, tinguda el 
dia 04.02.2010 (DSPC-C 722).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	d’implantats	
coclears	d’Espanya	davant	la	Comissió	
de	Salut	perquè	informin	sobre	la	situ-
ació	i	la	problemàtica	de	les	persones	
amb	implant	coclear
Tram. 356-00554/08

Sol·licitud

Sol·licitud: M. Belén Pajares i Ribas, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 65253).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 04.02.2010.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	David	
Rodríguez,	director	del	Servei	Meteoro-
lògic	de	Catalunya,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan	
Tram. 356-00564/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Antoni	
Mur,	inspector	en	cap	de	la	Unitat	Ope-
rativa	dels	Agents	Rurals,	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00565/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725)..

Sol·licitud	de	compareixença	de	Miquel	
Àngel	García	Readigos,	cap	de	l’Àrea	
Regional	de	les	Terres	de	l’Ebre,	del	Cos	
d’Agents	Rurals	i	instructor	responsable	
de	l’atestat,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00566/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725)..

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Creu	Roja	davant	la	Co-
missió	de	Salut	perquè	expliquin	les	
tasques	que	desenvolupen	en	l’àmbit	
de	la	salut
Tram. 356-00558/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Francesc Sancho i Serena, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Núria Segú Ferré, del 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Uriel Bertran Arrué, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Lluís Postigo i Garcia, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, M. Belén Pajares i Ribas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
José Domingo Domingo, del Grup Mixt (reg. 65440).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 04.02.2010.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Celes-
tino	Corbacho	Chaves,	ministre	de	Tre-
ball	i	Immigració,	davant	la	Comissió	de	
Salut	perquè	informi	sobre	les	adjudica-
cions	de	projectes	i	obres	de	l’Hospital	
Moisès	Broggi	de	Sant	Joan	Despí
Tram. 356-00562/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Francesc Sancho i Serena, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 65598).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Nicolás	
Costa,	comandant	dels	bombers	del	De-
partament	del	Gard	(França),	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00608/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725)..

Sol·licitud	de	compareixença	de	Salva-
dor	Carbó,	director	del	Museu	Picasso	
d’Horta	de	Sant	Joan,	davant	la	Comis-
sió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	Fores-
tal	d’Horta	de	Sant	Joan	
Tram. 356-00653/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725)..

Sol·licitud	de	compareixença	de	Xavier	
Fortuño,	veí	d’Horta	de	Sant	Joan,	da-
vant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00654/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725)..

Sol·licitud	de	compareixença	d’Ignasi	
Rodríguez,	subdirector	general	de	Bos-
cos	i	Gestió	de	la	Biodiversitat,	davant	
la	Comissió	d’Investigació	sobre	l’In-
cendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00567/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725)..

Sol·licitud	de	compareixença	de	Juan	
Rozalén,	cap	d’operacions	de	TAF	 i	
membre	del	Col·legi	de	Pilots,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00606/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725)..

Sol·licitud	de	compareixença	de	Raül	
Quílez,	tècnic	del	Servei	Forestal	del	
Cos	de	Bombers	de	València,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00607/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725)..
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Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Catalana	Nabiu	
davant	la	Comissió	d’Estudi	de	la	Situa-
ció	de	les	Persones	amb	Discapacitats
Tram. 356-00658/08

Acord sobre la sol·licitud

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

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Medi	Ambient	i	Habitatge	amb	el	con-
seller	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	so-
bre	l’acció	de	Govern	en	matèria	de	po-
lítiques	d’habitatge
Tram. 355-00117/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 43 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 03.02.2010 
(DSPC-C 720).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Salut	amb	la	consellera	de	Salut	sobre	
els	sistemes	d’informació	i	les	tecnolo-
gies	de	la	informació	i	la	comunicació	
i	sobre	el	procés	de	digitalització	de	la	
imatge	mèdica
Tram. 355-00126/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament de Salut (reg. 63654).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 17.12.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Lluís	Gil	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00655/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725)..

Sol·licitud	de	compareixença	d’Elias	Gil	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00656/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725)..

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jordi	
Giné	davant	la	Comissió	d’Investigació	
sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	
Joan
Tram. 356-00657/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725)..
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	José	Miguel	Arroyo,	
torero	i	ramader,	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. 353-00744/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Pedro	Balañá	Mom-
brú,	empresari,	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. 353-00745/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Salut	amb	la	consellera	de	Salut	sobre	
els	recursos	humans	del	Departament	
de	Salut
Tram. 355-00127/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament de Salut (reg. 63654).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 17.12.2009.

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Salut	amb	la	consellera	de	Salut	sobre	
el	Pla	director	de	salut	mental	i	addic-
cions
Tram. 355-00128/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament de Salut (reg. 63885).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 21.12.2009.

Sessió	 informativa	 de	 la	 Comissió	
d’Economia,	Finances	i	Pressupost	amb	
el	conseller	d’Economia	i	Finances	so-
bre	les	modificacions	del	Pla	de	l’ener-
gia	2006-2015
Tram. 355-00134/08

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 40, del 09.02.2010 (DSPC-C 716).
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Compareixença	de	Christian	Bourquin,	
president	del	Consell	General	dels	Piri-
neus	Orientals,	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. 353-00749/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Jordi	Casamitja-
na,	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. 353-00750/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	representants	del	
Colectivo	Andaluz	contra	el	Maltra-
to	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. 353-00751/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Marilén	Barceló	Ve-
rea,	doctora	en	psicologia	i	vicepresi-
denta	de	la	Federació	d’Entitats	Tau-
rines	de	Catalunya,	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. 353-00746/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Norbert	Bilbeny,	filò-
sof,	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. 353-00747/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Salvador	Boix	i	An-
gelats,	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. 353-00748/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).
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Compareixença	de	Pedro	Fumadó,	ra-
mader,	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. 353-00755/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Rosa	Gil	Garcia,	pre-
sidenta	de	la	Plataforma	per	a	la	Promo-
ció	i	la	Difusió	de	la	Festa,	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. 353-00756/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Víctor	Gómez	Pin,	
filòsof	de	la	Universitat	Autònoma	de	
Barcelona,	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. 353-00757/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Luis	Francisco	Es-
plá,	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. 353-00752/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Miquel	Ferré	i	Ave-
llanás,	president	de	l’Agrupació	de	Pe-
nyes	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	protecció	dels	
animals,	aprovat	pel	Decret	legislatiu	
2/2008
Tram. 353-00753/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	d’Espido	Freire,	escrip-
tora,	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. 353-00754/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).
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Compareixença	d’Antonio	Moreno,	exto-
rero,	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. 353-00761/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	representants	de	la	
Plataforma	Prou	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. 353-00762/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Jordi	Portabella,	bi-
òleg,	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. 353-00763/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Pablo	de	Lora,	pro-
fessor	de	la	Universitat	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	Decret	legislatiu	
2/2008
Tram. 353-00758/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Javier	de	Lucas,	ca-
tedràtic	de	la	Universitat	de	València,	
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. 353-00759/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Natàlia	Molero	Llo-
ret,	escriptora,	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. 353-00760/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).
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Compareixença	d’Hervé	Schiavetti,	al-
calde	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	pro-
tecció	dels	animals,	aprovat	pel	Decret	
legislatiu	2/2008
Tram. 353-00767/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Carl	Schlyter,	euro-
diputat	especialista	en	drets	dels	ani-
mals,	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. 353-00768/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Serafín	Serrano	Ma-
rín,	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. 353-00769/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Núria	Querol,	doc-
tora	especialista	en	violència	contra	
els	animals,	amb	relació	a	la	Proposi-
ció	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. 353-00764/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Maria	da	Luz	Rosin-
ha,	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. 353-00765/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Jesús	Mosterín,	filò-
sof,	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. 353-00766/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).
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Compareixença	d’Enrique	Zaldívar,	ve-
terinari	especialista	en	bòvids,	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. 353-00773/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	d’Antonio	Luis	Valero	
i	Santiago,	president	de	la	Societat	Ca-
talana	d’Al·lèrgia	i	Immunologia,	davant	
la	Comissió	de	Salut	per	a	informar	de	
la	situació	del	servei	d’al·lergologia	i	im-
munologia	a	Catalunya
Tram. 357-00364/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 45, tinguda el dia 
04.02.2010 (DSPC-C 722).

Compareixença	del	secretari	general	
d’Economia	i	Finances	davant	la	Co-
missió	d’Economia,	Finances	i	Pressu-
post	per	a	informar	sobre	l’emissió	de	
deute	públic
Tram. 357-00365/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la ses-
sió núm. 40, tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 716).

Compareixença	de	Josep	M.	Terrica-
bras,	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. 353-00770/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Jorge	Wagensberg,	
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. 353-00771/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).

Compareixença	de	Francis	Wolf,	filòsof	
de	la	Universitat	de	la	Sorbona,	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. 353-00772/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 43, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 720).
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Compareixença	d’Ignasi	Rodríguez,	sub-
director	de	Boscos	i	Gestió	de	la	Biodi-
versitat,	davant	la	Comissió	d’Investiga-
ció	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	
Sant	Joan
Tram. 357-00369/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2 , tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Catalana	Nabiu	davant	la	
Comissió	d’Estudi	de	la	Situació	de	les	
Persones	amb	Discapacitats
Tram. 357-00370/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença	de	Juan	Rozalén,	cap	
d’operacions	de	TAF	i	membre	del	Col-
legi	de	Pilots,	davant	la	Comissió	d’In-
vestigació	 sobre	 l’Incendi	 Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00371/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2 , tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	David	Rodríguez,	di-
rector	del	Servei	Meteorològic	de	Cata-
lunya,	davant	la	Comissió	d’Investiga-
ció	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	
Sant	Joan
Tram. 357-00366/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2 , tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	d’Antoni	Mur,	inspec-
tor	en	cap	dels	Agents	Rurals,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00367/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2 , tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Miquel	Àngel	García	
Readigos,	cap	de	l’Àrea	Regional	de	les	
Terres	de	l’Ebre,	CAR	i	instructor	res-
ponsable	de	l’atestat,	davant	la	Comis-
sió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	Fores-
tal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00368/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2 , tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).



Núm. 632 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 15 de febrer de 2010

87

INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	de	Xavier	Fortuño,	veí	
d’Horta	de	Sant	Joan,	davant	la	Comis-
sió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	Fores-
tal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00375/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2 , tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Lluís	Gil	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incen-
di	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00376/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2 , tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	d’Elias	Gil	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incen-
di	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00377/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2 , tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Raül	Quílez,	tècnic	
del	Servei	Forestal	del	Cos	de	Bombers	
de	València,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 357-00372/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2 , tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Nicolás	Costa,	co-
mandant	dels	bombers	del	Departament	
del	Gard	(França),	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00373/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2 , tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Salvador	Carbó,	di-
rector	del	Museu	Picasso	d’Horta	de	
Sant	Joan,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan	

Tram. 357-00374/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2 , tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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4.90. RÈGIM INTERIOR

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

Llista provisional d’aspirants admesos i 
exclosos, amb la indicació dels aspirants 
exempts de fer la prova de coneixements 
de llengua catalana

Resolució

De l’11 de febrer de 2010, per la qual s’aprova i es fa pú-
blica la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, 
amb la indicació dels aspirants exempts de fer la prova 
de coneixements de llengua catalana, corresponent a la 
convocatòria de concurs oposició de promoció interna 
per a proveir quatre places de l’escala general d’admi-
nistrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya  (BOPC 613, 
de 18 de febrer de 2010).

Atès el que estableixen les bases 4.1 i 4.2 de la convo-
catòria de concurs oposició de promoció interna per a 
proveir quatre places de l’escala general d’administrador 
o administradora del Cos d’Administradors Parlamen-
taris del Parlament de Catalunya, aprovada per la Mesa 
del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió 
del 22 de desembre de 2009 (BOPC núm. 613, del 18 
de gener 2010),

Resolc: 

1. Aprovar i fer pública la llista provisional d’aspirants 
admesos i exclosos, amb la indicació dels motius d’ex-
clusió, i dels aspirants exempts de fer la prova de conei-
xements de llengua catalana, corresponent a la convo-
catòria de concurs oposició de promoció interna per a 
proveir quatre places de l’escala general d’administrador 
o administradora del Cos d’Administradors Parlamen-
taris del Parlament de Catalunya.

2. Els aspirants tenen un termini de deu dies, a comp-
tar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, per 
a formular les reclamacions que creguin pertinents, 
adreçades a esmenar els defectes que s’hagin produït, 
o per a adjuntar la documentació que requereix la base 
3 de la convocatòria. Les dites reclamacions i la dita 
documentació, si escau, s’han de presentar, juntament 
amb una fotocòpia de la sol·licitud de participació en la 
convocatòria, en el Registre del Parlament.

Compareixença	de	Jordi	Giné	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00378/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2 , tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud	de	nomenament	d’una	po-
nència	conjunta	per	a	l’elaboració	d’una	
proposició	de	llei	sobre	el	règim	espe-
cial	d’Aran
Tram. 202-00084/08

Sol·licitud
Reg. 65607 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió i que representen una cinquena part 
de la Cambra, d’acord amb el que estableix l’article 117 
del Reglament del Parlament, i atès el caràcter de des-
envolupament bàsic de l’Estatut que implica, sol·liciten 
la constitució de ponència parlamentària conjunta per 
a la tramitació de la Proposició de llei sobre el règim 
especial d’Aran (Tram 202-00084/08).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu de CiU; Jordi Turull 
i Negre; Carles Pellicer i Punyed; Anna Figueras i 
Ibañez; Albert Batalla i Siscart; Maria Pilar Pifarré i 
Matas; Josep Rull i Andreu; Ramon Espadaler i Parce-
risas; Francesc Sancho i Serena; Joan Miquel Nadal i 
Malé; M. Rosa Fortuny i Torroella; Marta Alòs i Lòpez; 
Santi Vila i Vicente; Maria Carme Vidal i Huguet; Ma-
ria Dolors Rovirola i Coromí; Benet Maimí i Pou; Núria 
de Gispert i Català; Agustí López i Pla; Meritxell Bor-
ràs i Solé; Carles Puigdemont i Casamajó; Assumpció 
Laïlla i Jou; Elena Ribera i Garijo; Josep Grau i Seris; 
Joan Recasens i Guinot; Josep Lluís Cleries i Gonzàlez; 
Carles Sala i Roca; Montserrat Ribera i Puig, diputats 
de CiU
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Concurs	per	a	proveir	temporalment	un	
lloc	de	treball	de	gestor	parlamentari	o	
gestora	parlamentària	del	Departament	
de	Gestió	Parlamentària
Tram. 500-00025/08

Adscripció en comissió de serveis d’un fun-
cionari de carrera
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 09.02.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de 
gener de 2010, va acordar convocar un concurs per a 
proveir temporalment un lloc de gestor parlamentari o 
gestora parlamentària del Departament de Gestió Parla-
mentària del Parlament de Catalunya, fins a la reincor-
poració de la funcionària titular de la plaça. 

D’acord amb la base setena de l’esmentada convocatò-
ria, el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que 
obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits 
al·legats i comporta l’adscripció en comissió de serveis 
de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb l’establert en la base cinquena de 
la convocatòria, en data 8 de febrer de 2010 la comissió 
tècnica d’avaluació acorda formular la proposta d’ads-
cripció en comissió de serveis de Frederic Solé Ivern al 
lloc de treball de gestor parlamentari del Departament 
de Gestió Parlamentària del Parlament de Catalunya. 

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. Adscriure en comissió de serveis Frederic Solé 
Ivern al lloc de treball de gestor parlamentari del De-
partament de Gestió Parlamentària, grup C1, nivell 8, 
amb efectes a partir de la data de la presa de possessió, 
i fins a la reincorporació de la funcionària 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 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Si els aspirants exclosos no esmenen en el termini indi-
cat els defectes que els siguin imputables o no adjunten 
la documentació preceptiva la manca de la qual n’hagi 
motivat l’exclusió, s’entén que desisteixen de llur sol-
licitud.

3. La publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya substitueix la notificació als 
interessats, de conformitat amb el que estableix l’article 
59.6.b de 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 
4/1999, del 13 de gener.

4. D’acord amb el que estableix la base 4.3 de la convo-
catòria, la Mesa del Parlament ha d’aprovar i fer pública 
la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb 
la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana.

Contra aquesta resolució, les persones interessades po-
den interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del 
Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació, de conformitat amb el que 
estableix l’article 114 de la Llei de l’Estat 30/1992.

Barcelona, 11 de febrer de 2010

Xavier Muro i Bas
Director de Govern Interior

Annex

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, 
amb la indicació dels aspirants exempts de fer la 
prova de coneixements de llengua catalana

Persones admeses 
 

Cognoms i nom Prova de llengua
    catalana

Alonso Lacarra, Lluís Exempt
Blas González, David Exempt
Casas-Salat Salvadó, Núria Exempta
Esteban Medina, Josep Exempt
Falomir Ballega, Sergi Exempt
Herranz Pellejero, Miquel Àngel Exempt
Iglesias Reñé, Josep Exempt
Moure Mainar, Enric Exempt
Nicolàs Garcia, Francesc Exempt
Pla Angusto, Montserrat Exempta
Solé Ivern, Frederic Exempt
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Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	
una	plaça	d’arquitecte	tècnic	o	arquitec-
ta	tècnica	del	Parlament	de	Catalunya
Tram. 501-00016/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
630)

Al BOPC 630, a la pàgina 47.

On diu:

«Llista provisional de persones admeses i excloses amb 
la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.02.2010

Secretaria General

Resolució»

Ha de dir:

«Llista provisional de persones admeses i excloses amb 
la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana

Resolució»

Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	
una	plaça	de	tècnic	d’instal·lacions	o	
tècnica	d’instal·lacions	del	Parlament	
de	Catalunya
Tram. 501-00017/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
630)

Al BOPC 630, a la pàgina 48.

On diu:

«Llista provisional de persones admeses i excloses amb 
la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.02.2010

Secretaria General

Resolució»

Ha de dir:

«Llista provisional de persones admeses i excloses amb 
la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana

Resolució»

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	
una	plaça	d’arquitecte	o	arquitecta	del	
Parlament	de	Catalunya
Tram. 501-00015/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
630)

Al BOPC 630, a la pàgina 46.

On diu: 

«Llista provisional de persones admeses i excloses amb 
la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.02.2010

Secretaria General

Resolució»

Ha de dir:

«Llista provisional de persones admeses i excloses amb 
la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana

Resolució»
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Acorda:

Primer. Adscriure a les diferents unitats orgàniques de 
la Direcció d’Estudis Parlamentaris els llocs de treball 
corresponents i, si escau, adscriure als respectius llocs 
de treball els funcionaris corresponents, amb efectes a 
partir de la data de la presa de possessió, de conformitat 
amb el següent:

Oficina de Consultes i Atenció als Usuaris

1. Cap de l’Oficina de Consultes i Atenció als Usuaris 
(grup A1, nivell 15). S’acorda encarregar les funcions 
d’aquest lloc de treball a Mercè Mateu i Escoda, mentre 
no es resolgui el concurs corresponent per a proveir-lo 
de manera definitiva.

2. Arxiver o arxivera (grup A1, nivell 13). S’acorda ads-
criure Rosa Maria López i Prieto a aquest lloc de treball 
de manera definitiva, atès que únicament s’ha produït 
una adaptació de les funcions del dit lloc de treball.

3. Ajudant tècnic o ajudanta tècnica de l’Oficina de 
Consultes i Atenció als Usuaris (grup A2/C1, nivell 10). 
S’acorda adscriure Antoni Bosch i Perelló a aquest lloc 
de treball de manera definitiva, atès que únicament s’ha 
produït una actualització del dit lloc de treball.

4. Ajudant o ajudanta de biblioteconomia-documentació 
(grup A2, nivell 11). S’acorda adscriure Jordi Serramià 
i Cendra a aquest lloc de treball en comissió de serveis, 
mentre no es resolgui el procés selectiu corresponent 
per a proveir-lo de manera definitiva.

5. Tècnic o tècnica de biblioteconomia-documentació 
(grup A1, nivell 13).  S’acorda que aquest lloc de treball 
resta vacant fins a la resolució del concurs corresponent, 
que permeti dotar-lo de personal.

Àrea de Recerca, Producció Documental i Biblioteca

1. Cap de l’Àrea de Recerca, Producció Documental i 
Biblioteca (grup A1, nivell 15). S’acorda encarregar a 
Elvira Bosch i Jorba les funcions d’aquest lloc de tre-
ball, mentre no es resolgui el concurs corresponent per 
a proveir-lo de manera definitiva.

2. Tècnic o tècnica de biblioteconomia-documentació 
(grup A1, nivell 13). S’acorda adscriure Eulàlia Casares 
i Roca a aquest lloc de treball de manera definitiva, atès 
que únicament s’ha produït un canvi de la denominació 
del dit lloc de treball.  

3. Tècnic o tècnica de biblioteconomia-documentació 
(grup A1, nivell 13). S’acorda adscriure Inés Montob-
bio i Martorell a aquest lloc de treball en comissió de 
serveis, mentre no es resolgui el procés selectiu corres-
ponent per a proveir-lo de manera definitiva.

4. Tècnic o tècnica de biblioteconomia-documentació 
(grup A1, nivell 13). S’acorda adscriure Teresa Gil i 
Albert a aquest lloc de treball en comissió de serveis, 
mentre no es resolgui el procés selectiu corresponent 
per a proveir-lo de manera definitiva. 

5. Tècnic o tècnica de biblioteconomia-documentació 
(grup A1, nivell 13). S’acorda adscriure Sara Farrero i 
Farrero a aquest lloc de treball en comissió de serveis, 
mentre no es resolgui el procés selectiu corresponent 
per a proveir-lo de manera definitiva.  

Adscripció	de	diversos	llocs	de	treball	
a	les	unitats	orgàniques	corresponents	
de	la	Direcció	d’Estudis	Parlamentaris	i	
d’adscripció	de	funcionaris	als	llocs	de	
treball	corresponents

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2010

Secretaria General

La Mesa Ampliada del Parlament, en la reunió del 22 de 
desembre de 2009, ha acordat reestructurar la Direcció 
d’Estudis Parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
d’acord amb l’informe emès pel director d’Estudis Par-
lamentaris i amb el vistiplau de la Direcció de Govern 
Interior.

Els canvis en l’estructura orgànica d’aquesta direcció 
afecten directament alguns dels llocs de treball que s’hi 
troben adscrits, per la qual cosa cal dotar-los, amb ca-
ràcter urgent, de personal que desenvolupi les tasques 
pròpies dels llocs de treball per tal que el funcionament 
diari de la Direcció no en resti afectat.

El director d’Estudis Parlamentaris ha emès un informe 
amb relació a les modificacions dels llocs de treball, la 
descripció de les funcions i el perfil professional del 
personal que ocupa actualment els llocs de treball que 
han estat objecte de modificació.

D’acord amb aquest informe, les persones que es fan 
constar a continuació, durant el temps que han exercit 
les funcions pròpies i part de les funcions que es defi-
neixen en els nous llocs de treball, han demostrat llur 
experiència, vàlua, disposició i interès, i compleixen les 
condicions necessàries per a ocupar alguns dels llocs de 
treball resultants de la reestructuració esmentada fins 
que es proveeixin per via reglamentària.

Els llocs de treball objecte de supressió restaran sense 
dotació pressupostària i amortitzats una vegada feta 
l’adscripció dels funcionaris als llocs de treball de la 
nova estructura o una vegada fets els processos selectius 
corresponents.

Les formes d’ocupació dels llocs de treball responen, 
d’una banda, al tipus de modificació del lloc de treball 
–en alguns casos, només de denominació– i, de l’altra, 
als nomenaments i a la forma d’ocupació que regeixen 
per a les persones en els llocs de treball actuals. Per 
aquest motiu, hi ha casos d’adscripció definitiva, d’ads-
cripció provisional i d’encàrrec de funcions.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit establert pels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalu-
nya amb relació a l’òrgan de representació del personal 
del Parlament i fent ús de les competències que li atri-
bueixen els dits Estatuts, la Mesa del Parlament
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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, 9 de febrer de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Adscripció	en	comissió	de	serveis	d’una	
funcionària	de	carrera

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2010

Secretaria General

En data 8 de febrer de 2010, la comissió tècnica d’avalu-
ació del concurs per a proveir temporalment un lloc de 
treball de gestor parlamentari o gestora parlamentària 
del Departament de Gestió Parlamentària del Parla-
ment de Catalunya proposa resoldre l’esmentat concurs 
i adscriure en comissió de serveis Frederic Solé Ivern 
al lloc de treball de gestor parlamentari, amb efectes 
a partir de la data de la presa de possessió i, fins a la 
reincorporació de la funcionària titular de la plaça, que 
actualment ocupa un altre lloc de treball en comissió 
de serveis.

Amb aquesta proposta d’adscripció, Frederic Solé Ivern 
deixa vacant el lloc de treball de gestor parlamentari 
que ocupava de manera provisional per resolució de la 
secretària general del Parlament, de data 18 de setembre 
de 2008, en substitució de la funcionària titular de la 
plaça en situació administrativa de serveis especials.

Atès que Laia Grau i Figueras va participar en el dit 
concurs, va assolir la puntuació mínima establerta per a 
superar-lo i, d’acord amb la llista ordenada de persones 
candidates, segons la puntuació total obtinguda és la 
següent candidata amb més puntuació.

Atesa la proposta presentada per la cap del Departament 
de Gestió Parlamentària amb relació a la necessitat de 
proveir urgentment el lloc de treball de gestor parlamen-
tari o gestora parlamentària, que deixa vacant Frederic 
Solé Ivern. 

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.

6. Tècnic o tècnica de biblioteconomia-documentació 
(grup A1, nivell 13). S’acorda que aquest lloc de treball 
resta vacant fins que es proveeixi per concurs o fins que 
es produeixi l’adscripció provisional corresponent. 

7. Ajudant o ajudanta de biblioteconomia-documentació 
(grup A2, nivell 11). S’acorda adscriure Carme Àlvarez 
i Arias a aquest lloc de treball en comissió de serveis, 
mentre no es resolgui el procés selectiu corresponent 
per a proveir-lo de manera definitiva. 

Àrea d’Arxiu

S’acorda mantenir les adscripcions definitives de Ma-
riona Corominas i Noguera al lloc de treball de cap de 
l’Àrea d’Arxiu (grup A1, nivell 15); de Marta Moreno 
i Gironès, Blanca Martínez Nieto i Montserrat Sintes 
i Bou al lloc de treball d’arxiver o arxivera (grup A1, 
nivell 13), i de Marta Serra i Batiste i Montserrat Cerve-
ra i Vidal al lloc de treball d’ajudant o ajudanta d’arxiu 
(grup A2, nivell 11), atès que només s’ha produït una 
adaptació de les funcions corresponents al lloc de tre-
ball d’arxiver o arxivera.

Àrea de Projectes i Desenvolupament

1. Cap de l’Àrea de Projectes i Desenvolupament (grup 
A1, nivell 15). S’acorda encarregar a Vinyet Panyella i 
Balcells les funcions d’aquest lloc de treball, mentre no 
es resolgui el concurs corresponent per a proveir-lo de 
manera definitiva.

2. Bibliotecari o bibliotecària (grup A1/A2, nivell 11). 
S’acorda adscriure Àngels Castejón i Vilella a aquest 
lloc de treball de manera definitiva, atès que no s’ha 
produït cap canvi que afecti aquest lloc de treball.

3. Auxiliar de biblioteconomia-documentació (grup C1, 
nivell 8). S’acorda que aquest lloc de treball resta vacant 
fins a la resolució del concurs corresponent, que permeti 
dotar-lo de personal.

Llocs de Treball de Suport a la Direcció

1. Responsable de la secretaria de la Direcció d’Estudis 
Parlamentaris (grup C1, nivell 9). S’acorda que aquest 
lloc de treball resta vacant fins a la resolució del concurs 
corresponent, que permeti dotar-lo de personal. Mentre 
no es resolgui el dit concurs, es mantenen les adscrip-
cions definitives de Marta Compte i Coll i Marta Puig 
i Campmany al lloc de treball de secretari o secretària 
de la Direcció.

2. Uixer o uixera de la Direcció d’Estudis Parlamentaris 
(grup C2, nivell 4). S’acorda mantenir les adscripcions 
definitives de Joaquim Campano i Balletbó, Josep Lluís 
Pardo i González i Mercè Requena i Gombau, atès que 
únicament s’ha modificat la denominació del lloc de 
treball i se n’han adaptat les funcions. 

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 



Núm. 632 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 15 de febrer de 2010

93

INFORMACIó

4.90.10.

treball en substitució de funcionaris de carrera que gau-
deixen de dret de reserva de llur lloc de treball. 

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 Anna Mujal i Grané funcionària inte-
rina del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya, 
amb efectes a partir de la data de la presa de possessió 
i fins al 12 d’abril de 2010, data en què fineix la baixa 
maternal 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 
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, 9 de febrer de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

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. Adscriure en comissió de serveis Laia Grau i 
Figueras al lloc de treball de gestora parlamentària del 
Departament de Gestió Parlamentària, grup C1, nivell 
8, amb efectes a partir de la data de la presa de posses-
sió, i fins a la reincorporació de la persona titular de 
la plaça, actualment en la situació administrativa de 
serveis especials.

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, 9 de febrer de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Nomenament	d’una	funcionària	interina

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2010

Secretaria general

La coordinadora dels Serveis d’Assessorament Lingüís-
tic ha emès un informe amb relació a la necessitat de 
proveir el lloc de treball d’assessor lingüístic o assessora 
lingüística actualment vacant, amb motiu de la baixa 
maternal de la persona titular de la plaça.

En el mateix informe proposa que Anna Mujal i Grané 
ocupi l’esmentat lloc de treball mentre no es produeixi 
la incorporació de la persona titular de la plaça, atès 
que durant el període que ha desenvolupat les funcions 
d’assessora lingüística ha demostrat experiència, vàlua, 
disposició i interès.

De conformitat amb el que disposa l’article 36.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, 
es pot nomenar personal interí perquè ocupi llocs de 
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	Tram. 352-02048/08
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jesús Mosterín, 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
	Acord sobre la sol·licitud


	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 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
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carl Schlyter, 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
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jorge Wagensberg, 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
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francis Wolf, filòsof de la Universitat de la Sorbona, 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. 352-02056/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enrique Zaldívar, 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
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Economia i Finances davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre l’emissió de deute públic
	Tram. 356-00508/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Antonio Luis Valero i Santiago, president de la Societat Catalana 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
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació d’implantats coclears d’Espanya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre la situació i la problemàtica de les persones amb implant coclear
	Tram. 356-00554/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Creu Roja davant la Comissió de Salut perquè expliquin les tasques que desenvolupen en l’àmbit de la salut
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	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Celestino Corbacho Chaves, ministre de Treball i Immigració, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les adjudicacions de projectes i obres de l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí
	Tram. 356-00562/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de David Rodríguez, director del Servei Meteorològic de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan 
	Tram. 356-00564/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Mur, inspector en cap de la Unitat Operativa dels Agents Rurals, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00565/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Miquel Àngel García Readigos, cap de l’Àrea Regional de les Terres de l’Ebre, del Cos d’Agents Rurals i instructor responsable de l’atestat, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00566/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Ignasi Rodríguez, subdirector general de Boscos i Gestió de la Biodiversitat, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00567/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Juan Rozalén, cap d’operacions de TAF i membre del Col·legi de Pilots, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00606/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Raül Quílez, tècnic del Servei Forestal del Cos de Bombers de València, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00607/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Nicolás Costa, comandant dels bombers del Departament del Gard (França), davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00608/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Salvador Carbó, director del Museu Picasso d’Horta de Sant Joan, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan 
	Tram. 356-00653/08
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	Sol·licitud de compareixença de Xavier Fortuño, veí d’Horta de Sant Joan, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00654/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Lluís Gil davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00655/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Elias Gil davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00656/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jordi Giné davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00657/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana Nabiu davant la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitats
	Tram. 356-00658/08
	Acord sobre la sol·licitud
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	Tram. 355-00117/08
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre els sistemes d’informació i les tecnologies de la informació i la comunicació i sobre el procés de digitalització de la imatge mèdica
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	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. 353-00744/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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 protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00745/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Marilén Barceló Verea, doctora en psicologia i vicepresidenta 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. 353-00746/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Norbert Bilbeny, 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. 353-00747/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00748/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Christian Bourquin, president del Consell General dels Pirineus 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 legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00749/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jordi Casamitjana, 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. 353-00750/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants 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. 353-00751/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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 protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00752/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Miquel Ferré i Avellanás, president de l’Agrupació 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 protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00753/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Espido Freire, 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. 353-00754/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Pedro Fumadó, 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. 353-00755/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Rosa Gil Garcia, presidenta de la Plataforma per a la Promoció i la Difusió de la Festa, 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. 353-00756/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Víctor Gómez Pin, filòsof de la Universitat Autònoma de Barcelona, 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. 353-00757/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Pablo de Lora, professor de la Universitat 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 Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00758/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Javier de Lucas, catedràtic de la Universitat de València, 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. 353-00759/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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 protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00760/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Antonio Moreno, 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. 353-00761/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Plataforma Prou 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. 353-00762/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jordi Portabella, 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. 353-00763/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Núria Querol, doctora especialista en violència contra els 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. 353-00764/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00765/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jesús Mosterín, 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. 353-00766/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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 modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00767/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Carl Schlyter, 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. 353-00768/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00769/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00770/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jorge Wagensberg, 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. 353-00771/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Francis Wolf, filòsof de la Universitat de la Sorbona, 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. 353-00772/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Enrique Zaldívar, 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. 353-00773/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Antonio Luis Valero i Santiago, president de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia, davant la Comissió de Salut per a informar de la situació del servei d’al·lergologia i immunologia a Catalunya
	Tram. 357-00364/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del secretari general d’Economia i Finances davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre l’emissió de deute públic
	Tram. 357-00365/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de David Rodríguez, director del Servei Meteorològic de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00366/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Antoni Mur, inspector en cap dels Agents Rurals, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00367/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Miquel Àngel García Readigos, cap de l’Àrea Regional de les Terres de l’Ebre, CAR i instructor responsable de l’atestat, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00368/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Ignasi Rodríguez, subdirector de Boscos i Gestió de la Biodiversitat, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00369/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de l’Associació Catalana Nabiu davant la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitats
	Tram. 357-00370/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Juan Rozalén, cap d’operacions de TAF i membre del Col·legi de Pilots, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00371/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Raül Quílez, tècnic del Servei Forestal del Cos de Bombers de València, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00372/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Nicolás Costa, comandant dels bombers del Departament del Gard (França), davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00373/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Salvador Carbó, director del Museu Picasso d’Horta de Sant Joan, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan 
	Tram. 357-00374/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Xavier Fortuño, veí d’Horta de Sant Joan, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00375/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Lluís Gil davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00376/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Elias Gil davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00377/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jordi Giné davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00378/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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