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

1.10. Resolucions

Resolució 618/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la inclusió del Berguedà, el Ripollès i la 
Garrotxa en les bases de la convocatòria dels ajuts 
per als estudiants universitaris que estableix la Llei 
2/1983, d’alta muntanya
Tram. 250-02238/08
Adopció p. 31

Resolució 619/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’oferta d’estudis postobligatoris i l’ori-
entació escolar i acadèmica a la SES Josep Comes 
i Solà, de Barcelona
Tram. 250-02251/08
Adopció p. 31

Resolució 621/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la situació econòmica i les mesures 
per a afrontar-la
Tram. 255-00007/08
Adopció p. 32

1.15. Mocions

Moció 69/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures previstes per a incentivar la vin-
guda de jutges d’altres comunitats autònomes
Tram. 302-00215/08
Aprovació p. 36

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el règim de 
pagament dels serveis educatius i d’iniciativa so-
cial
Tram. 300-00261/08
Substanciació p. 36

Interpel·lació al Govern sobre les infraes-
tructures
Tram. 300-00262/08
Substanciació p. 36

Interpel·lació al Govern sobre la funció pú-
blica
Tram. 300-00263/08
Substanciació p. 36

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de desenvolupament en matèria de societat del co-
neixement
Tram. 300-00264/08
Substanciació p. 36

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reducció de la moro-
sitat a les administracions públiques
Tram. 202-00072/08
Debat de totalitat p. 37
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 37

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les concessi-
ons a les confraries de pescadors per a la descàr-
rega de combustible per mitjà de cisternes i l’esta-
bliment de benzineres als ports
Tram. 250-02027/08
Rebuig p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció 
del CEIP Nova Electra, a Terrassa (Vallès Occiden-
tal)
Tram. 250-02185/08
Rebuig p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció 
del centre d’educació infantil i primària de Can Mont-
llor, a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-02186/08
Rebuig p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció 
del CEIP Vapor Cortès, a Terrassa (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-02187/08
Rebuig p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’IES Montperdut, a Terrassa (Vallès Occiden-
tal)
Tram. 250-02188/08
Rebuig p. 38

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la celebració i la denominació de les festes i les 
tradicions culturals als centres educatius
Tram. 250-02197/08
Rebuig p. 38

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni de finançament de l’escola bressol Els 
Pops de Lloret de Mar (Selva)
Tram. 250-02202/08
Rebuig p. 38
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Proposta de resolució sobre la no supressió 
del batxillerat nocturn a l’IES Jaume Callís de Vic 
(Osona) i la campanya de difusió de la formació 
d’adults
Tram. 250-02203/08
Rebuig p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció 
del CEIP Pi Verd, de Palafrugell (Baix Empordà)
Tram. 250-02211/08
Rebuig p. 38

Proposta de resolució sobre la decisió de 
suprimir el batxillerat nocturn en els centres comar-
cals
Tram. 250-02236/08
Rebuig p. 39

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
sistema d’informació relatiu a les preinscripcions a 
les llars d’infants públiques
Tram. 250-02237/08
Rebuig p. 39

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia al Consell Comarcal del Gironès dels recursos 
econòmics per a garantir el servei de transport esco-
lar als centres públics de Llagostera (Gironès)
Tram. 250-02243/08
Rebuig p. 39

Proposta de resolució sobre l’adaptació 
dels retrovisors dels camions de 3,5 tones matricu-
lats després del 2000
Tram. 250-02245/08
Retirada p. 39

Proposta de resolució sobre la inclusió es-
pecífica dels ajuts del 2009 amb caràcter retroactiu 
a les llars d’infants laborals en la convocatòria d’ajuts 
a les llars d’infants per al curs 2009-2010
Tram. 250-02269/08
Rebuig p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una secció d’educació secundària a Castellterçol 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02289/08
Rebuig p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària a Mollet del Va-
llès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02290/08
Rebuig p. 40

Proposta de resolució sobre les empreses 
catalanes a Cuba
Tram. 250-02296/08
Retirada p. 40

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un període transitori en el canvi de l’itinerari for-
matiu del batxillerat per a accedir als estudis univer-
sitaris de psicologia
Tram. 250-02297/08
Rebuig p. 40

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament d’una escola a Santa 
Agnès, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02303/08
Rebuig p. 40

Proposta de resolució sobre els ajuts als 
agricultors del Pla de l’Estany per la pedregada del 
juliol del 2009
Tram. 250-02309/08
Retirada p. 40

Proposta de resolució sobre la incentivació 
de la col·locació de contenidors refrigerats per a la 
recollida de bestiar mort
Tram. 250-02312/08
Rebuig p. 40

Proposta de resolució sobre els alumnes 
amb necessitats educatives especials de Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-02340/08
Rebuig p. 41

Proposta de resolució sobre els plans d’es-
tímul per a l’adquisició de vehicles
Tram. 250-02356/08
Retirada p. 41

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la tasca del Laboratori Interprofessional Lleter 
de Catalunya
Tram. 250-02380/08
Rebuig p. 41

Proposta de resolució sobre la presenta-
ció al Parlament de les propostes del Departament 
d’Educació per a evitar que les vacances escolars 
del febrer afectin negativament les famílies
Tram. 250-02381/08
Rebuig p. 41

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les denominacions «vacances de Nadal» 
i «Setmana Santa» en el calendari escolar i sobre 
l’anul·lació del veto d’alguns equips directius escolars 
a la celebració d’aquestes festes
Tram. 250-02384/08
Rebuig p. 41

Proposta de resolució sobre les llars d’in-
fants laborals
Tram. 250-02385/08
Rebuig p. 41

Proposta de resolució sobre la creació de 
llars d’infants laborals
Tram. 250-02386/08
Rebuig p. 42

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la llibertat de càtedra dels professors en l’elecció 
de la llengua dels llibres de text
Tram. 250-02388/08
Rebuig p. 42

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les denominacions «vacances de Nadal» 
i «vacances de Setmana Santa» en el calendari 
escolar
Tram. 250-02416/08
Rebuig p. 42

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la planta de Lear a Roquetes (Baix Ebre), sobre 
la formació dels treballadors acomiadats i sobre la 
tramitació i l’execució de les infraestructures pen-
dents a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-02421/08
Rebuig p. 42

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per al millorament del Parc Agrari del Baix 
Llobregat
Tram. 250-02429/08
Rebuig p. 42

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una línia d’ajuts als agricultors del sector de l’oli-
vera de les Terres de l’Ebre i sobre l’establiment 
d’autoritzacions de caça de les espècies d’ocells 
que afecten aquest sector
Tram. 250-02446/08
Rebuig p. 42

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una línia d’ajuts als agricultors per a formar part 
de cooperatives
Tram. 250-02448/08
Rebuig p. 43
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Lleida - Fleming
Tram. 250-02464/08
Retirada p. 43

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Tàrrega (Urgell)
Tram. 250-02465/08
Retirada p. 43

Proposta de resolució sobre la bonificació 
del dos per cent dels interessos de la línia de crèdits 
per a combatre la crisi al sector ramader
Tram. 250-02487/08
Retirada p. 43

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 12.g de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes de l’exterior
Tram. 250-02496/08
Rebuig p. 43

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la desocupació
Tram. 302-00216/08
Rebuig p. 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les competències estatutàries en matèria 
d’educació
Tram. 302-00217/08
Rebuig p. 43

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
contra la crisi econòmica
Tram. 300-00257/08
Retirada p. 44

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 sobre el procediment de de-
signació dels senadors i senadores que representen 
la Generalitat al Senat
Tram. 200-00066/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 44

Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 200-00068/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 45

Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient 
i la documentació clínica
Tram. 200-00073/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 45
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 46
Ponència per a elaborar l’Informe p. 47

Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya
Tram. 200-00076/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 47

Projecte de llei de règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públiques de Ca-
talunya
Tram. 200-00077/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 48

Projecte de llei del Pla estadístic de Cata-
lunya 2010-2013
Tram. 200-00079/08
Debat de totalitat p. 50
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini per a proposar compareixences p. 50

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’apartat 
4 de l’article 14 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. 202-00082/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 50

3.10.25. Propostes de resolució

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
Esmenes presentades 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
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a dinamitzar els sectors del moble i de 
la il·luminació
Tram. 250-02571/08
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa legal amb relació a l’empadronament 
dels immigrants d’origen estranger a Vic (Osona)
Tram. 250-02572/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades a Girona
Tram. 250-02573/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades al Bages
Tram. 250-02574/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades a l’àrea metropolitana de 
Barcelona
Tram. 250-02575/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades al Camp de Tarragona
Tram. 250-02576/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53
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Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades a Lleida (Segrià)
Tram. 250-02577/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels descomptes en les tarifes d’electricitat, aigua 
i gas per a persones desocupades
Tram. 250-02578/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’exempció 
del pagament de les taxes d’inscripció a les proves 
d’accés a les universitats públiques de les persones 
desocupades
Tram. 250-02579/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el termini dels 
pagaments als centres residencials per a la gent 
gran amb places concertades
Tram. 250-02580/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les bases reguladores dels ajuts destinats al fo-
ment d’infraestructures de biodigestió de purins
Tram. 250-02581/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la construcció del centre d’acollida d’animals del 
Gironès
Tram. 250-02582/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’ajuts a la producció i la comercialització de pro-
ductes agrícoles i ramaders artesans
Tram. 250-02583/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la construcció 
del CEIP Bora Gran, de Serinyà (Pla de l’Estany)
Tram. 250-02584/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
pla de dinamització del sector cultural que comporti 
descomptes en l’adquisició de productes culturals
Tram. 250-02585/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del subministrament d’aigua potable a l’Argentera 
(Baix Camp)
Tram. 250-02586/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un dipòsit d’aigua a Capafonts (Baix Camp)
Tram. 250-02587/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de dia per a la gent gran a Riudecols 
(Baix Camp)
Tram. 250-02588/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la supressió de 
subvencions i la reducció de les freqüència de pas 

en algunes línies d’autobusos que enllacen Reus 
amb altres municipis del Baix Camp
Tram. 250-02589/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la construcció 
urgent d’una estació depuradora d’aigües residuals 
a Maspujols (Baix Camp)
Tram. 250-02590/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un consultori mèdic a la zona de Llevant de Cam-
brils (Baix Camp)
Tram. 250-02591/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de dia per a la gent gran a l’Aleixar (Baix 
Camp)
Tram. 250-02592/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la revisió i la 
renovació urgents de la xarxa de clavegueram d’Al-
moster (Baix Camp)
Tram. 250-02593/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la reparació de 
la xarxa de camins de l’Argentera (Baix Camp)
Tram. 250-02594/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou centre de dia a la zona de Llevant de Cam-
brils (Baix Camp)
Tram. 250-02595/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del nombre de trajectes diaris en la línia d’autobús 
entre l’Aleixar, Maspujols, Vilaplana i Reus
Tram. 250-02596/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el suport als 
tres projectes del Consell Comarcal de la Segarra 
per a la resolució dels problemes de proveïment 
d’aigua potable
Tram. 250-02597/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre les obres de 
remodelació i ampliació del CEIP Gironella durant 
el 2010
Tram. 250-02598/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’ampliació i el 
millorament dels centres d’educació infantil i primària 
i la construcció d’un institut d’educació secundària a 
Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 250-02599/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre el servei de 
pediatria al baix Maresme
Tram. 250-02600/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61
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Proposta de resolució sobre la revisió de la 
senyalització vertical de la ronda de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-02601/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre el rebuig de 
la ubicació d’un magatzem temporal centralitzat de 
residus nuclears a Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-02627/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius dels Mossos d’Esquadra a l’àrea bàsica 
policial Segrià - Garrigues - Pla d’Urgell
Tram. 250-02703/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la seguretat als trams en obres de l’autopista 
AP-7
Tram. 250-02704/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la inclusió 
d’Haití com a país prioritari en el proper pla director 
de cooperació al desenvolupament
Tram. 250-02705/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la normativa sobre l’ús de les llengües en la reto-
lació i etiquetatge d’establiments comercials i sobre 
el revocament de les sancions
Tram. 250-02706/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la proposta de 
moratòria de tres anys per als vaixells tonyinaires de 
l’Ametlla de Mar (Baix Ebre)
Tram. 250-02707/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’autovia A-27 entre Tarragona i Sant 
Sebastià (País Basc)
Tram. 250-02708/08
Presentació p. 66

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre la situació econòmica 
i les mesures per a afrontar-la
Tram. 255-00007/08
Pròrroga del termini de presentació de propostes de 
resolució p. 67
Pròrroga del termini de presentació de propostes de 
resolució p. 67
Pròrroga del termini de presentació de propostes de 
resolució p. 67
Propostes de resolució i propostes transaccionals pre-
sentades pels grups parlamentaris p. 67

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures previstes per a incentivar la 
vinguda de jutges d’altres comunitats autònomes
Tram. 302-00215/08
Esmenes presentades p. 76

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la desocupació
Tram. 302-00216/08
Esmenes presentades p. 77

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les competències estatutàries en matèria 
d’educació
Tram. 302-00217/08
Esmenes presentades p. 77

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions 
dels òrgans del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
de diputats
Tram. 234-00045/08, 234-00046/08, 234-00047/08, 
234-00048/08 i 234-00049/08
Adopció p. 78

Delegació de funcions del president del 
Parlament
Tram. 246-00051/08
Resolució p. 79

4.53. Sessions informatives i compareixen-
ces

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el 
conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
sobre la situació del sector agrari català i sobre les 
accions per a donar resposta a les peticions d’aquest 
sector que van donar lloc als incidents entre mossos 
d’esquadra i pagesos a Reus (Baix Camp)
Tram. 354-00288/08
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el con-
seller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre 
els incidents entre mossos d’esquadra i pagesos a 
Reus (Baix Camp)
Tram. 354-00291/08
Rebuig de la sol·licitud p. 79

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al 
Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya
Tram. 352-02067/08
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació de Municipis de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02068/08
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Casanellas Rosell, vicepresident de la Societat 
Catalana de Documentació Mèdica amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, 
del 29 de desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient i la do-
cumentació clínica
Tram. 352-02069/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Maria Rovi-
ra Barberà, membre de l’Acadèmia de Ciències Mè-
diques i de la Salut de Catalunya i Balears i experta 
en documentació mèdica, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 
clínica
Tram. 352-02070/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana per a la Defensa 
de la Sanitat Pública amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desem-
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bre, sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02071/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infer-
mers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02072/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis de Farmacèutics de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02073/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis de Metges de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02074/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consorci de Salut i Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del 
pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02075/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del 
pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02076/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Catalana d’Hospitals amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, 
del 29 de desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient i la do-
cumentació clínica
Tram. 352-02077/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català de la Salut amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, 
del 29 de desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient i la do-
cumentació clínica
Tram. 352-02078/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’Esther Mit-
jans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02079/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Xavier Pas-
tor, president de FòrumCIS, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent 

la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 
clínica
Tram. 352-02080/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Josep Ma-
nel Picas, en representació de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02081/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Manel Igle-
sias, expert en la matèria de l’Institut Català de la 
Salut, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02082/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Ricardo de 
Lorenzo i Montero, president de l’Associació Espa-
nyola de Dret Sanitari, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desem-
bre, sobre els drets d’informació concernent la salut 
i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02083/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Lluís Mon-
set i Castells, director general de l’Associació Ca-
talana d’Entitats de Salut, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 
clínica
Tram. 352-02084/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02085/08
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença del president 
de la Secció de Dret Administratiu de la Comissió 
de Cultura del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de 
Catalunya
Tram. 352-02086/08
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença del director del 
Gabinet Jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de rè-
gim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya
Tram. 352-02087/08
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença del president 
de la Comissió Jurídica Assessoria de la Generalitat 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de rè-
gim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya
Tram. 352-02088/08
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al 
Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02089/08
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb rela-
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ció al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02090/08
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell de Persones Consumidores de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02091/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02092/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02093/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02094/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de represen-
tants de Pimec amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02095/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02096/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de represen-
tants de Comissions Obreres amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02097/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02098/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença del director 
general de Comerç amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02099/08
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença del director 
general de Turisme amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02100/08
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença del director 
general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroali-
mentàries amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02101/08
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de la secre-
tària d’Habitatge amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02102/08
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de la directora 
de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya amb 

relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02103/08
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02104/08
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de cadascuna de les oficines comarcals 
d’informació al consumidor amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02105/08
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les oficines municipals d’informació al 
consumidor de municipis de fins a deu mil habitants 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02106/08
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les oficines municipals d’informació al 
consumidor de municipis d’entre deu mil i cinquanta 
mil habitants amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02107/08
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les oficines municipals d’informació al 
consumidor de municipis de més de cinquanta mil 
habitants amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02108/08
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional - Confe-
deració Empresarial de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02109/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec Comerç amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02110/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Empresarial Comarcal 
de Terrassa amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02111/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Organitzacions Empre-
sarials de Girona amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02112/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Multisectorial d’Empreses 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02113/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General de Cambres de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02114/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Empreses Distribuïdores 
d’Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02115/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Nacional de Grans Empre-
ses de Distribució amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02116/08
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Comerç de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02117/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02118/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Promotors 
Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02119/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Catalana d’Agències de Viatges 
Emissores amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02120/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Agències de 
Viatges amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02121/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Vending amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02122/08
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caixes d’Estal-
vi amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02123/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Catalana d’Entitats Assegura-
dores i Reasseguradores amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02124/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Mutualitats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02125/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Entitats Asse-
guradores amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02126/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Tallers de 
Reparació d’Automòbils amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02127/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Venedors de 
Vehicles a Motor amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02128/08
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi de Venedors de Vehicles a Motor 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02129/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Catalana d’Agroturisme 
i Turisme Rural amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02130/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Restaurants de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02131/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria 
i Restauració amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02132/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Empresarial d’Hos-
taleria i Restauració de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02133/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels col·legis oficials d’agents de la propietat 
immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02134/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Associacions 
Territorials d’Empresaris Instal·ladors (Ferca) de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02135/08
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Comerciants d’Electro-
domèstics amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02136/08
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi de Tintorers i Bugaders de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02137/08
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Nacional de Fabricants 
d’Electrodomèstics de Línia Blanca amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02138/08
Rebuig de la sol·licitud p. 91
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Fabricants 
de Petit Electrodomèstic amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02139/08
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Fabricants d’Equips de 
Climatització amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02140/08
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Fabricants 
de Joguines amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02141/08
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Fabricants 
d’Il·luminació amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02142/08
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Productes 
per a la Infància amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02143/08
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Nacional de Fabricants 
d’Automòbils i Camions amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02144/08
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Telefónica de España, SA, amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02145/08
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Gas Natural amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02146/08
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Endesa amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02147/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Vodafone España amb relació al Projec-
te de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02148/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Aigües de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02149/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Autopistes Concessionària Espanyola, 
SA, i Autopistes de Catalunya, SA, amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02150/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Centres Comercials Carrefour, SA, amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02151/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02152/08
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02153/08
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02154/08
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02155/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02156/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Candidatura Autònoma de Treballa-
dors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02157/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula d’Autònoms de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02158/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Nacional d’Associacions de 
Treballadors Autònoms-ATA amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02159/08
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Sindical de Treballadors 
Autònoms Dependents amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02160/08
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Impositors de Bancs, 
Caixes i Assegurances amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02161/08
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02162/08
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Consumidors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02163/08
Rebuig de la sol·licitud p. 95
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02164/08
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Cívica de Consumidors i Mes-
tresses de Casa de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02165/08
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Consumidors Indepen-
dents amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02166/08
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Consumidors de la Pro-
víncia de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02167/08
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació per al Progrés de Sant Boi 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02168/08
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Tarraco de Protecció als 
Consumidors i Usuaris de la Província de Tarragona 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02169/08
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Consumidors i Usuaris 
Rebacamp amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02170/08
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació en Defensa del Consumidor 
i l’Usuari de Cornellà amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02171/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Alternatives al Consum amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02172/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Intercomarcal de Consumi-
dors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02173/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per a la Informació dels 
Consumidors amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02174/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Alimentari de la Mediterrània 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02175/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives de Consu-
midors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02176/08
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Consum Rebel, Associació de Joves 
Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02177/08
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la cooperativa El Brot amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02178/08
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Abacus, SCCL, amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02179/08
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Servei de Defensa del Consumidor i 
l’Usuari amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02180/08
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Consum Social Català amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02181/08
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Teleespectadors Associats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02182/08
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Ausbanc Consum amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02183/08
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Usuaris de Renfe amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02184/08
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris d’Internet amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02185/08
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Reial Automòbil Club de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02186/08
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació Mujeres para la Democracia 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02187/08
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris d’Acadèmies 
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d’Ensenyament no Oficial amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02188/08
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis de Metges de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02189/08
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Celíacs de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02190/08
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immu-
nologia Clínica amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02191/08
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Immunitas Vera amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02192/08
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Hemofília amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02193/08
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Promotora de l’Orientació 
del Consum de la Gent Gran amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02194/08
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Cecs i Dismi-
nuïts Visuals amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02195/08
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana per a la Integració 
del Cec amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02196/08
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’ONCE amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02197/08
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Ecom amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02198/08
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Comitè Català de Representants de 
Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02199/08
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Guttman amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02200/08
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Persones Sordes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02201/08
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions Catalanes 
de Pares i Persones Sordes amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02202/08
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana pro Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02203/08
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Salut Mental de Sabadell. Associació 
de familiars malalts, amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02204/08
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02205/08
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Setem amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02206/08
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Alternativa 3 amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02207/08
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Greenpeace amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02208/08
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Intermón-Oxfam amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02209/08
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Xarxa de Consum Solidari amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02210/08
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Màsters en 
Ciències de Consum amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02211/08
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Centre de Recerca i Informació en 
Consum amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02212/08
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Escolar de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02213/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’AMPAS d’Escoles Bressol 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02214/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02215/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de Pares 
i Mares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02216/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de Mares i 
Pares d’Escoles Lliures de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02217/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Plataforma per la Llengua amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02218/08
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Consum Català - Associació Catalana 
de Consumidors amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02219/08
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació en Defensa de l’Etiquetatge 
en Català amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02220/08
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02221/08
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02222/08
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02223/08
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02224/08
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02225/08
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Pro-

jecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya
Tram. 352-02226/08
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya
Tram. 352-02227/08
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02228/08
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02229/08
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Localret amb relació al Projecte de llei 
d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Ca-
talunya
Tram. 352-02230/08
Sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consorci Administració Oberta de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02231/08
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans elec-
trònics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02232/08
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei d’ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02233/08
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Agustí Cerrillo, expert en administració 
electrònica, amb relació al Projecte de llei d’ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02234/08
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02235/08
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02236/08
Sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Agència Catalana del Consum amb relació 
al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya
Tram. 352-02237/08
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Oficina de Gestió Empresarial amb relació 
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al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya
Tram. 352-02238/08
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consorci Administració Oberta de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02239/08
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya
Tram. 352-02240/08
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de represen-
tants de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ús 
dels mitjans electrònics al sector públic de Cata-
lunya
Tram. 352-02241/08
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans elec-
trònics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02242/08
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de règim 
jurídic i de procediment de les administracions pú-
bliques de Catalunya
Tram. 352-02243/08
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de 
Catalunya
Tram. 352-02244/08
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02245/08
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de represen-
tants de Pimec amb relació al Projecte de llei de 
règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya
Tram. 352-02246/08
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02247/08
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de règim 
jurídic i de procediment de les administracions pú-
bliques de Catalunya
Tram. 352-02248/08
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Carles Ra-
mió i Matas, director de l’Escola d’Administració Pú-
blica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya
Tram. 352-02249/08
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’Esther Mit-
jans i Perelló, directora de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, amb relació al Projecte de llei 
de règim jurídic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya
Tram. 352-02250/08
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de David Mar-
tínez Madero, director de l’Oficina Antifrau de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya
Tram. 352-02251/08
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Joan Manu-
el Trayter Jiménez, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte 
de llei de règim jurídic i de procediment de les ad-
ministracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02252/08
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi de Secretaris, Interventors i Treso-
rers de l’Administració Local amb relació al Projecte 
de llei de règim jurídic i de procediment de les ad-
ministracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02253/08
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya
Tram. 352-02254/08
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Professionals 
amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de 
Catalunya
Tram. 352-02255/08
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell de Col·legis de Mediadors d’Asse-
gurances de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de règim jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02256/08
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis de Farmacèutics 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02257/08
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02258/08
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi de Comerciants de Ferreteria de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02259/08
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Contact Center Espa-
nyola (ACE-FECEMD) amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02260/08
Rebuig de la sol·licitud p. 111
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’empresa Comercia amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02261/08
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de 
Catalunya
Tram. 352-02262/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02263/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de 
Catalunya
Tram. 352-02264/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Maria Je-
sús Montoro Chiner, catedràtica de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02265/08
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’Agustí Cer-
rillo Martínez, professor de dret administratiu de 
la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02266/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Vallès Casadevall, catedràtic de ciència política 
i de l’administració de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de règim 
jurídic i de procediment de les administracions pú-
bliques de Catalunya
Tram. 352-02267/08
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02268/08
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02269/08
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’ACESA-Abertis amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02270/08
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Cambra de Comerç de Tarragona 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02271/08
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Carrefour SA, amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02272/08
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Botiguers i Comerciants 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02273/08
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Nacional d’Empreses de 
Gran Distribució amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02274/08
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Empreses Distribuïdores 
d’Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02275/08
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02276/08
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02277/08
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per la Llengua amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02278/08
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Consum Català amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02279/08
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors i Usuaris 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02280/08
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Consumidors d’Espanya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02281/08
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Serveis Finan-
cers (AUSBANC) amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02282/08
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Comerç de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02283/08
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02284/08
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Empresarial de Publicitat 
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amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02285/08
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Manuel 
Nevot, propietari de Finques Nevot, amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02286/08
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Xurde Ro-
camundi, propietari d’una immobiliària a Arenys de 
Mar, amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02287/08
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de José Luís 
Jiménez, director de l’Escola de Criminologia de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02288/08
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Feliciana 
Piris Duque, propietària de la merceria Blau Marí de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02289/08
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Miquel 
Valls, president de la Cambra de Comerç de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02290/08
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de represen-
tants de Fedicine, federació de distribuïdors cinema-
togràfics, amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02291/08
Sol·licitud p. 117
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de represen-
tants del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02292/08
Sol·licitud p. 117
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Adicine, associació de distribuïdors inde-
pendents espanyols, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02293/08
Sol·licitud p. 117
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de represen-
tants de Fece, Federació de Cinemes d’Espanya, 
amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02294/08
Sol·licitud p. 118
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Unic, associació europea de sales de cine-
ma, amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02295/08
Sol·licitud p. 118
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Josep 
Maria Gay, professor titular d’economia financera 
i comptabilitat a la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02296/08
Sol·licitud p. 118
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Ramon 
Torrent, catedràtic de política econòmica i dret eco-

nòmic internacional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02297/08
Sol·licitud p. 118
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Carlos Pa-
drós, professor titular de dret administratiu de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02298/08
Sol·licitud p. 119
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Jordi López 
Sintas, professor titular del Departament d’Econo-
mia de l’Empresa i director del Centre d’Estudis i de 
Recerca d’Humanitats de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02299/08
Sol·licitud p. 119
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Jesús Ló-
pez Fernández, investigador del Centre d’Estudis i 
Recerca d’Humanitats de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02300/08
Sol·licitud p. 119
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Joan M. 
Gual, president de l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del cinema
Tram. 352-02301/08
Sol·licitud p. 119
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Joan Ma-
nuel Parra, president de l’Associació Catalana d’Em-
preses Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02302/08
Sol·licitud p. 120
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió de Professionals de Do-
blatge de l’Associació d’Actors i Directors Professi-
onals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02303/08
Sol·licitud p. 120
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Festival Internacional de Cinema Fan-
tàstic de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02304/08
Sol·licitud p. 120
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora de Festivals de Cinema 
i Vídeo de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02305/08
Sol·licitud p. 120
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de l’Audiovisual de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02306/08
Sol·licitud p. 121
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de CIMA-Catalunya, Associació de Dones 
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Cineastes i Mitjans Audiovisuals, amb relació al Pro-
jecte de llei del cinema
Tram. 352-02307/08
Sol·licitud p. 121
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Javier Atan-
ce, de Productors Audiovisuals de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02308/08
Sol·licitud p. 121
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Jaume Fer-
rús, de l’Associació de Productors Independents 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02309/08
Sol·licitud p. 121
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Ricard Fi-
gueras, de Barcelona Audiovisual, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02310/08
Sol·licitud p. 122
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació 
al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02311/08
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02312/08
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02313/08
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02314/08
Sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02315/08
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de la Candi-
datura Autònoma de Treballadors i Treballadores de 
l’Administració de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02316/08
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Central Sindical Independent i de 
Funcionaris amb relació al Projecte de llei de mesu-
res en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02317/08
Sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02321/08
Sol·licitud p. 123
Rebuig de la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02322/08
Sol·licitud p. 123
Rebuig de la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de l’Associació 
de Professors pel Bilingüisme amb relació al Projec-
te de llei de l’aranès
Tram. 352-02323/08
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de l’Associació 
per la Tolerància amb relació al Projecte de llei de 
l’aranès
Tram. 352-02324/08
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’Emili Medán 
i Ané, alcalde de Les (Val d’Aran), amb relació al 
Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02325/08
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’Enric Garri-
ga i Trullols, president del Cercle d’Agermanament 
Occitanocatalà, amb relació al Projecte de llei de 
l’aranès
Tram. 352-02326/08
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Joan Amo-
rós, president de la Fundació Occitanocatalana, amb 
relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02327/08
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Joan Martí i 
Castell, president de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans, amb relació al Projecte de llei 
de l’aranès
Tram. 352-02328/08
Sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Xavier La-
muela, catedràtic de la Universitat de Girona, amb 
relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02329/08
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Jèp de 
Montoya, president de l’Institut d’Estudis Aranesi, 
amb relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02330/08
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de David Gros-
claude, membre de l’Institut d’Estudis Occitans, amb 
relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02331/08
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Frederic 
Vergés, membre de la Secció Lingüística de l’Ins-
titut d’Estudis Aranesi, amb relació al Projecte de 
llei de l’aranès
Tram. 352-02332/08
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença d’Aitor Carre-
ra, professor de la Universitat de Lleida, amb relació 
al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02333/08
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Patrici Puja-
da, president del Grup de Lingüística Occitana, amb 
relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02334/08
Sol·licitud p. 126
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Proposta de compareixença de Jaume Fi-
gueras, membre de l’Institut Català d’Estudis Occi-
tans, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02335/08
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de Vicenç 
Simó, notari, amb relació al Projecte de llei de l’ara-
nès
Tram. 352-02336/08
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’Eduardo 
López-Dóriga Enríquez, president de l’Associació 
per la Tolerància, amb relació al Projecte de llei de 
l’aranès
Tram. 352-02337/08
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Tècnics de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02338/08
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Gestió Pública 
amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02339/08
Sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de mesures en 
matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02340/08
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi de Secretaris, Interventors i Treso-
rers amb relació al Projecte de llei de mesures en 
matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02341/08
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques amb relació al Projecte de llei de mesures 
en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02342/08
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques amb relació al Projecte de llei de mesures en 
matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02343/08
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Municipis de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de mesures 
en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02344/08
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Cambra de Comerç de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02345/08
Sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió General de Treballadors de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de mesures en 
matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02346/08
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02347/08
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Candidatura Autònoma de Treballadors i 
Treballadores de l’Administració de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02348/08
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02349/08
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de represen-
tants del Sindicat de l’Administració de la Intersindi-
cal - Confederació Sindical de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02350/08
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Confederació General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures 
en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02351/08
Sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02352/08
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de represen-
tants de Pimec amb relació al Projecte de llei de 
mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02353/08
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Confederació Empresarial Comarcal de 
Terrassa amb relació al Projecte de llei de mesures 
en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02354/08
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Francisco 
Longo Martínez, director de l’Institut de Governança 
i Direcció Pública d’ESADE, amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02355/08
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de José Ra-
món Pin, professor titular de la càtedra José Felipe 
Bertrán de Govern i Lideratge en l’Administració 
Pública de l’IESE Business School, amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02356/08
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Rafael Ji-
ménez Asensio, professor de dret constitucional de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02357/08
Sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de Manuel Pé-
rez, professor de dret públic d’ESADE, amb relació 
al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02358/08
Sol·licitud p. 130
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Proposta de compareixença de Joan Mauri 
Majós, professor de dret administratiu de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02359/08
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Joan Subi-
rats Humet, professor de ciències polítiques de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02360/08
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Carles Ra-
mió Matas, professor de ciències polítiques de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02361/08
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Xavier Bol-
taina Bosch, professor de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona i director de Recursos Hu-
mans a l’Administració local, amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02362/08
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Joan Manu-
el Trayter Jiménez, professor de dret administratiu de 
la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de 
llei de mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02363/08
Sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Josep Ra-
mon Barberà Gomis, professor de dret administra-
tiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02364/08
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Lozano Soler, professor titular d’ESADE, amb 
relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02365/08
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’Àngel Cas-
tiñeira Fernández, professor titular d’ESADE i direc-
tor de l’Obsevatori de Valors, amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02366/08
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’Enric Argullol 
i Murgadas, professor de dret administratiu de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02367/08
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02368/08
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02369/08
Sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 

amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02370/08
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació al Projecte de llei de mesures 
en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02371/08
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Carles Ra-
mió i Matas amb relació al Projecte de llei de mesu-
res en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02372/08
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Joan Mauri 
Majós amb relació al Projecte de llei de mesures en 
matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02373/08
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Lluís Miró 
Solà amb relació al Projecte de llei de mesures en 
matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02374/08
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença d’Artur Obach 
Martínez amb relació al Projecte de llei de mesures 
en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02375/08
Sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Rafael Ji-
ménez Asensio amb relació al Projecte de llei de 
mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02376/08
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Rufí i Pagès, alcalde de Torroella de Montgrí (Baix 
Empordà), amb relació al Projecte de llei de declara-
ció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una 
reserva natural integral
Tram. 352-02377/08
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Joan Sil-
vestre i Albertí, alcalde de Pals (Baix Empordà), 
amb relació al 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
Tram. 352-02378/08
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’Estanislau 
Puig Artigas, alcalde de l’Escala (Baix Empordà), 
amb relació al 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
Tram. 352-02379/08
Sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Joan Sa-
brià i Giralt, alcalde de Palau-sator (Baix Empordà), 
amb relació al 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
Tram. 352-02380/08
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Jaume Gi-
fre i Viñas, alcalde de Bellcaire d’Empordà (Baix 
Empordà), amb relació al Projecte de llei de declara-
ció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
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Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una 
reserva natural integral
Tram. 352-02381/08
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Salvador 
Coll i Serra, alcalde de Fontanilles (Baix Empordà), 
amb relació al 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
Tram. 352-02382/08
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma Defensem Catalunya amb 
relació al 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
Tram. 352-02383/08
Sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença d’Enric Vilert 
i Butchosa, president de la Diputació de Girona i 
del Patronat de Turisme Costa Brava, amb relació 
al 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
Tram. 352-02384/08
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença d’un represen-
tant de l’Agrupació de Defensa Vegetal de l’Arròs de 
Pals, amb relació al 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
Tram. 352-02385/08
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Genís Dal-
mau i Burgués, representant dels centres d’immersió 
que operen a les illes Medes, amb relació al 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
Tram. 352-02386/08
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Joan Ca-
ball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, amb 
relació al 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
Tram. 352-02387/08
Sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Ramon 
Fortià, del Grup de Defensa del Patrimoni del Baix 
Empordà, amb relació al Projecte de llei de declara-
ció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una 
reserva natural integral
Tram. 352-02388/08
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença de Pere Es-
trader, de la Confraria de Pescadors de l’Estartit, 
amb relació al 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
Tram. 352-02389/08
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença de Jordi Juan 
del Molino, del Club Nàutic Estartit, amb relació 
al 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
Tram. 352-02390/08
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’Albert Alber-
tí, de l’Associació de Naturalistes de Girona, amb 
relació al 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
Tram. 352-02391/08
Sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’Ignasi Batet, 
de la Institució Altempordanesa d’Estudis Naturals, 
amb relació al 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
Tram. 352-02392/08
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum de l’Escala amb relació al Projec-
te de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves natu-
rals parcials i d’una reserva natural integral
Tram. 352-02393/08
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Xavier 
Quintana, del Grup de Recerca en Limnologia de 
Llacunes i Aiguamolls Mediterranis de la Universitat 
de Girona, amb relació al Projecte de llei de declara-
ció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una 
reserva natural integral
Tram. 352-02394/08
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Manel Cu-
nill, de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, 
amb relació al 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
Tram. 352-02395/08
Sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença d’Oriol Amat, 
catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei del cinema
Tram. 352-02396/08
Sol·licitud p. 138
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Productors Audiovisu-
als de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02397/08
Sol·licitud p. 138
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Jaume Fer-
rús, de l’Associació de Productors Independents 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02398/08
Sol·licitud p. 138
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Ramon 
Colom, de Barcelona Audiovisual, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02399/08
Sol·licitud p. 138
Acord sobre la sol·licitud p. 139
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Proposta de compareixença d’Ignasi Pere 
Ferré, de la Xarxa Nacional de Cinema de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02400/08
Sol·licitud p. 139
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Josep Mai-
xenchs, director de l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del cinema
Tram. 352-02401/08
Sol·licitud p. 139
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Acadèmia de Cinema Català amb re-
lació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02402/08
Sol·licitud p. 139
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Despatx d’Advocats Garrigues amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02403/08
Sol·licitud p. 140
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença de Camilo Tar-
razón, del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02404/08
Sol·licitud p. 140
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença de Daniel Con-
deminas, degà del Col·legi Professional de l’Audio-
visual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02405/08
Sol·licitud p. 140
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença de Romà 
Gubern, catedràtic emèrit de Comunicació Audio-
visual de la UAB, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02406/08
Sol·licitud p. 140
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’Oriol Ivern, 
de la Productora Cromosoma, amb relació al Pro-
jecte de llei del cinema
Tram. 352-02407/08
Sol·licitud p. 141
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença de Julio La-
maña, de la Federació Catalana de Cineclubs, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02408/08
Sol·licitud p. 141
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença de Carlos Ro-
dríguez, de la Coordinadora de Festivals i Mostres 
de Cinema i Vídeo de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02409/08
Sol·licitud p. 141
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Actors i Directors Professi-
onals de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02410/08
Sol·licitud p. 142
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Fedicine amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02411/08
Sol·licitud p. 142
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Filmoteca de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02412/08
Sol·licitud p. 142
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02413/08
Sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença de represen-
tants de Comissions Obreres amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02414/08
Sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Central Sindical Independent i de Funci-
onaris amb relació al Projecte de llei de mesures en 
matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02415/08
Sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença de Luis Her-
nández de Carlos, president de Fedicine, amb rela-
ció al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02416/08
Sol·licitud p. 143
Acord sobre la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença d’Enrique 
González Macho, president d’Adicine, amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02417/08
Sol·licitud p. 143
Rebuig de la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença de Juan Ra-
món Gómez-Fabra, president de Fece, amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02418/08
Sol·licitud p. 143
Rebuig de la sol·licitud p. 143

Proposta de compareixença de Fernando 
Evole, vicepresident d’UNIC, amb relació al Projecte 
de llei del cinema
Tram. 352-02419/08
Sol·licitud p. 144
Rebuig de la sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença de Josep 
Maria Gay, professor titular d’economia financera 
i comptabilitat de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02420/08
Sol·licitud p. 144
Rebuig de la sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença de Ramon 
Torrent, catedràtic de política econòmica i dret eco-
nòmic internacional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02421/08
Sol·licitud p. 144
Acord sobre la sol·licitud p. 144

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02422/08
Sol·licitud p. 144
Rebuig de la sol·licitud p. 144
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02423/08
Sol·licitud p. 145
Rebuig de la sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Rufí, alcalde de Torroella de Montgrí (Baix Em-
pordà), amb relació al 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
Tram. 352-02424/08
Sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Ajuntament de Pals (Baix Empordà), amb 
relació al 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
Tram. 352-02425/08
Sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença d’Estanislau 
Puig, alcalde de l’Escala (Baix Empordà), amb rela-
ció al 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
Tram. 352-02426/08
Sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença de Joan Sa-
brià, alcalde de Palau-sator (Baix Empordà), amb 
relació al 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
Tram. 352-02427/08
Sol·licitud p. 145

Proposta de compareixença de Jaume Gi-
fre, alcalde de Bellcaire d’Empordà (Baix Empordà), 
amb relació al 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
Tram. 352-02428/08
Sol·licitud p. 146

Proposta de compareixença de Salvador 
Coll, alcalde de Fontanilles (Baix Empordà), amb 
relació al 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
Tram. 352-02429/08
Sol·licitud p. 146

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Plataforma Defensem Catalunya amb 
relació al 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
Tram. 352-02430/08
Sol·licitud p. 146

Proposta de compareixença d’Enric Vilert, 
president de la Diputació de Girona i del Patronat 
de Turisme Costa Brava, amb relació al 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
Tram. 352-02431/08
Sol·licitud p. 146

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Comunitat de Regants de la Presa de 
Colomers amb relació al Projecte de llei de declara-
ció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 

Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una 
reserva natural integral
Tram. 352-02432/08
Sol·licitud p. 146

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Comunitat de Regants de la Séquia del 
Molí de Pals amb relació al Projecte de llei de decla-
ració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una 
reserva natural integral
Tram. 352-02433/08
Sol·licitud p. 146

Proposta de compareixença de Joan Ca-
ball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, amb 
relació al 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
Tram. 352-02434/08
Sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença de Ramon 
Fortià, del Grup de Defensa del Patrimoni del Baix 
Empordà, amb relació al Projecte de llei de declara-
ció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una 
reserva natural integral
Tram. 352-02435/08
Sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença de Pere Es-
trader, de la Confraria de Pescadors de l’Estartit, 
amb relació al 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
Tram. 352-02436/08
Sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença de Jordi Juan 
del Molino, del Club Nàutic Estartit, amb relació 
al 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
Tram. 352-02437/08
Sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença d’Albert Alber-
tí, de l’Associació de Naturalistes de Girona, amb 
relació al 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
Tram. 352-02438/08
Sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença d’Ignasi Batet, 
de la Institució Altempordanesa d’Estudis Naturals, 
amb relació al 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
Tram. 352-02439/08
Sol·licitud p. 147

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum de l’Escala amb relació al Projec-
te de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves natu-
rals parcials i d’una reserva natural integral
Tram. 352-02440/08
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença de Xavier 
Quintana, del Grup de Recerca en Limnologia de 
Llacunes i Aiguamolls Mediterranis de la Universitat 
de Girona, amb relació al Projecte de llei de declara-
ció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
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Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una 
reserva natural integral
Tram. 352-02441/08
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença de Manell Cu-
nill, de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, 
amb relació al 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
Tram. 352-02442/08
Sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença de represen-
tants de Productors Audiovisuals de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02443/08
Sol·licitud p. 148
Acord sobre la sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença de represen-
tants de Fedicine amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02444/08
Sol·licitud p. 148
Acord sobre la sol·licitud p. 148

Proposta de compareixença de represen-
tants del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02445/08
Sol·licitud p. 149
Acord sobre la sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Institut Català de les Indústries Culturals 
amb relació amb relació al Projecte de llei del ci-
nema
Tram. 352-02446/08
Sol·licitud p. 149
Rebuig de la sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Institut Català de Finances amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02447/08
Sol·licitud p. 149
Rebuig de la sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença d’Albert Sàez i 
Casas, president del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02448/08
Sol·licitud p. 149
Acord sobre la sol·licitud p. 149

Proposta de compareixença de Mònica 
Terribas, directora de Televisió de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02449/08
Sol·licitud p. 150
Acord sobre la sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de Josep Mai-
xenchs, director de l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del cinema
Tram. 352-02450/08
Sol·licitud p. 150
Acord sobre la sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de Martí Ga-
sull, de la Plataforma per la Llengua, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02451/08
Sol·licitud p. 150
Acord sobre la sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Actors i Directors Professi-

onals de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02452/08
Sol·licitud p. 150
Acord sobre la sol·licitud p. 150

Proposta de compareixença de Lluís Jou i 
Mirabent, exdirector general de Política Lingüística, 
amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02453/08
Sol·licitud p. 151
Acord sobre la sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença de Julio Fer-
nández, president de Filmax, amb relació al Projecte 
de llei del cinema
Tram. 352-02454/08
Sol·licitud p. 151
Rebuig de la sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença de Ramon 
Torrent, catedràtic de política econòmica i dret eco-
nòmic internacional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02455/08
Sol·licitud p. 151
Acord sobre la sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença d’Oriol Amat 
Salas, catedràtic d’economia i empresa de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de 
llei del cinema
Tram. 352-02456/08
Sol·licitud p. 151
Acord sobre la sol·licitud p. 151

Proposta de compareixença de Josep 
Maria Gay, professor titular d’economia financera 
i comptabilitat de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02457/08
Sol·licitud p. 152
Rebuig de la sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Cineclubs amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02458/08
Sol·licitud p. 152
Acord sobre la sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Coordinadora de Festivals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02459/08
Sol·licitud p. 152
Acord sobre la sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02460/08
Sol·licitud p. 152
Rebuig de la sol·licitud p. 152

Proposta de compareixença de represen-
tants de Pimec amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02461/08
Sol·licitud p. 153
Rebuig de la sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença de represen-
tants de Comissions Obreres amb relació al Projecte 
de llei del cinema
Tram. 352-02462/08
Sol·licitud p. 153
Rebuig de la sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02463/08
Sol·licitud p. 153
Rebuig de la sol·licitud p. 153
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Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Acadèmia de Cinema Català amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02464/08
Sol·licitud p. 153
Acord sobre la sol·licitud p. 153

Proposta de compareixença de Montserrat 
Bou, representant de CIMA-Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02465/08
Sol·licitud p. 154
Rebuig de la sol·licitud p. 154

Proposta de compareixença de Sagrario 
Santórum, representant de CIMA-Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02466/08
Sol·licitud p. 154
Rebuig de la sol·licitud p. 154

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02467/08
Sol·licitud p. 154
Acord sobre la sol·licitud p. 154

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí 
(Baix Empordà) amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials 
i d’una reserva natural integral
Tram. 352-02468/08
Sol·licitud p. 154

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Pals (Baix Empordà) 
amb relació al 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
Tram. 352-02469/08
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de l’Escala (Baix Empordà) 
amb relació al 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
Tram. 352-02470/08
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Palau-sator (Baix Em-
pordà) amb relació al 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
Tram. 352-02471/08
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà 
(Baix Empordà) amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials 
i d’una reserva natural integral
Tram. 352-02472/08
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Fontanilles (Baix Em-
pordà) amb relació al 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
Tram. 352-02473/08
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma Defensem Catalunya amb 

relació al 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
Tram. 352-02474/08
Sol·licitud p. 155

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Girona i del Patronat 
de Turisme Costa Brava amb relació al 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
Tram. 352-02475/08
Sol·licitud p. 156

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comunitat de Regants de la Presa de 
Colomers amb relació al Projecte de llei de declara-
ció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una 
reserva natural integral
Tram. 352-02476/08
Sol·licitud p. 156

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comunitat de Regants de la Séquia 
del Molí de Pals amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials 
i d’una reserva natural integral
Tram. 352-02477/08
Sol·licitud p. 156

Proposta de compareixença de Joan Ca-
ball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, amb 
relació al 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
Tram. 352-02478/08
Sol·licitud p. 156

Proposta de compareixença de Ramon 
Fortià, del Grup de Defensa del Patrimoni del Baix 
Empordà, amb relació al Projecte de llei de declara-
ció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una 
reserva natural integral
Tram. 352-02479/08
Sol·licitud p. 156

Proposta de compareixença de Pere Es-
trader, de la Confraria de Pescadors de l’Estartit, 
amb relació al 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
Tram. 352-02480/08
Sol·licitud p. 156

Proposta de compareixença de Jordi Juan 
del Molino, del Club Nàutic Estartit, amb relació 
al 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
Tram. 352-02481/08
Sol·licitud p. 157

Proposta de compareixença d’Albert Alber-
tí, de l’Associació de Naturalistes de Girona, amb 
relació al 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
Tram. 352-02482/08
Sol·licitud p. 157

Proposta de compareixença d’Ignasi Batet, 
de la Institució Altempordanesa d’Estudis Naturals, 
amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
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de dues reserves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 352-02483/08
Sol·licitud p. 157

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum de l’Escala amb relació al Projec-
te de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves natu-
rals parcials i d’una reserva natural integral
Tram. 352-02484/08
Sol·licitud p. 157

Proposta de compareixença de Xavier 
Quintana, del Grup de Recerca en Limnologia de 
Llacunes i Aiguamolls Mediterranis de la Universitat 
de Girona, amb relació al Projecte de llei de declara-
ció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una 
reserva natural integral
Tram. 352-02485/08
Sol·licitud p. 157

Proposta de compareixença de Manell Cu-
nill, de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, 
amb relació al 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
Tram. 352-02486/08
Sol·licitud p. 157

Proposta de compareixença de Joan Ball-
llosera Llagostera, portaveu de la Plataforma De-
fensem Catalunya, amb relació al 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. 352-02487/08
Sol·licitud p. 158

Proposta de compareixença d’Enric Costa 
Llop, de l’Associació de Propietaris i Pagesos de 
l’Escala, amb relació al Projecte de llei de declara-
ció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una 
reserva natural integral
Tram. 352-02488/08
Sol·licitud p. 158

Proposta de compareixença de Sergi Pé-
rez Hernández, vicepresident de Medi Ambient de 
la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, 
amb relació al 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
Tram. 352-02489/08
Sol·licitud p. 158

Proposta de compareixença de Tomàs Fer-
rer Fernández, portaveu del sector nàutic, amb rela-
ció al 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
Tram. 352-02490/08
Sol·licitud p. 158

Proposta de compareixença de Josep Mir, 
president de la Societat de Caçadors de Torroella, 
Ullà, Bellcaire i l’Escala, amb relació al 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
Tram. 352-02491/08
Sol·licitud p. 158

Proposta de compareixença de Begoña 
Cervera Molina, representant dels propietaris d’ha-
bitatges de la Vall de Santa Creu (Baix Empordà), 
al Port de la Selva, amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Me-

des i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials 
i d’una reserva natural integral
Tram. 352-02492/08
Sol·licitud p. 159

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants d’Unió de Pagesos davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè valorin els 
incidents entre mossos d’esquadra i pagesos a Reus 
(Baix Camp)
Tram. 356-00527/08
Rebuig de la sol·licitud p. 159

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general de Joventut davant la Comissió sobre les 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre els re-
sultats de l’avaluació del Pla nacional de joventut 
de Catalunya
Tram. 356-00548/08
Acord sobre la sol·licitud p. 159

Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Llimona i Balcells, president del Consell Català del 
Moviment Europeu, davant la Comissió d’Acció Ex-
terior i Unió Europea perquè informi sobre la parti-
cipació del Consell en les activitats de difusió de la 
presidència espanyola de la Unió Europea
Tram. 356-00553/08
Acord sobre la sol·licitud p. 159

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Implantats Coclears d’Es-
panya davant la Comissió de Salut perquè informin 
sobre la situació i la problemàtica de les persones 
amb implant coclear
Tram. 356-00554/08
Acord sobre la sol·licitud p. 159

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Nacional de la Joventut de Cata-
lunya davant la Comissió sobre les Polítiques de 
Joventut perquè informin sobre els resultats de l’ava-
luació del Pla nacional de joventut de Catalunya
Tram. 356-00555/08
Acord sobre la sol·licitud p. 159

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya 
davant la Comissió sobre les Polítiques de Joventut 
perquè informin sobre els resultats de l’avaluació del 
Pla nacional de joventut de Catalunya
Tram. 356-00556/08
Acord sobre la sol·licitud p. 160

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques davant la Comissió sobre les Polítiques de 
Joventut perquè informin sobre els resultats de l’ava-
luació del Pla nacional de joventut de Catalunya
Tram. 356-00557/08
Acord sobre la sol·licitud p. 160

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
Acord sobre la sol·licitud p. 160

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Institut de Reinserció Social davant la Co-
missió de Benestar i Immigració perquè informin 
sobre les línies d’actuació d’aquesta entitat
Tram. 356-00563/08
Sol·licitud p. 160

Sol·licitud de compareixença de Maria Tere-
sa González, presidenta de la Fundació Espanyola 
de Diàlisi, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre els resultats de l’estudi «Sostenibilitat i equitat 
en el tractament renal substitutiu»
Tram. 356-00660/08
Sol·licitud p. 160
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Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Sabaté, director del Servei Català de la Salut, i 
Josep Fité, conseller delegat del Consorci Sanitari 
Integral, davant la Comissió de Salut, perquè infor-
min sobre les adjudicacions de projectes i obres de 
l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat)
Tram. 356-00663/08
Sol·licitud p. 161

Sol·licitud de compareixença de Pierre Ga-
land, coordinador del Comitè Organitzador Interna-
cional del Tribunal Russell sobre Palestina, davant 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat, perquè pre-
senti les conclusions de les primeres sessions del 
Tribunal que es duran a terme a Barcelona
Tram. 356-00664/08
Sol·licitud p. 161

Sol·licitud de compareixença de David Bon-
dia, professor titular de dret internacional públic i 
relacions institucionals de la Universitat de Barce-
lona, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat, 
perquè presenti les conclusions de les primeres 
sessions del Tribunal
Tram. 356-00665/08
Sol·licitud p. 161

Sol·licitud de compareixença de José Anto-
nio Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Su-
prem i membre del Jurat del Tribunal Russell sobre 
Palestina a Barcelona, davant la Comissió de Coo-
peració i Solidaritat, perquè presenti les conclusions 
de les primeres sessions del Tribunal
Tram. 356-00666/08
Sol·licitud p. 161

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Álvarez i Suárez, secretari general de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya, davant la 
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme 
perquè exposi el seu criteri sobre la crisi i les mesu-
res per a afrontar-la
Tram. 356-00667/08
Sol·licitud p. 162

Sol·licitud de compareixença de Joan Car-
les Gallego Herrera, secretari general de Comissi-
ons Obreres de Catalunya, davant la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme perquè exposi 
el seu criteri sobre la crisi i les mesures per a afron-
tar-la
Tram. 356-00668/08
Sol·licitud p. 162

Sol·licitud de compareixença de Conxa 
Pinós, directora de la campanya «Birmània per la 
pau», davant la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea, perquè informi sobe la participació 
dels grups i els partits en les eleccions de Birmània 
del 2010
Tram. 356-00669/08
Sol·licitud p. 162

Proposta de compareixença de Celestino 
Corbacho Chaves, expresident del Consell Rector 
del Consorci Sanitari Integral; Núria Marín, presiden-
ta del Consell Rector del Consorci Sanitari Integral; 
Josep Fité, conseller delegat del Consorci Sanitari 
Integral, i Santiago Nofuentes, director general del 
Consorci Sanitari Integral, amb relació a l’Informe de 
fiscalització 29/2009, referent al Consorci Sanitari 
Integral, corresponent al 2007
Tram. 362-00001/08
Rebuig de la sol·licitud p. 162

4.53.10. Sessions informatives i compareixences 
de membres del Govern

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
Substanciació p. 163

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

Compareixença de Roc Muñoz Martínez, 
alcalde de la Canonja, amb relació al Projecte de 
llei de creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00732/08
Substanciació p. 163

Compareixença de Josep Poblet i Tous, 
president de la Diputació de Tarragona, amb rela-
ció al Projecte de llei de creació del municipi de la 
Canonja
Tram. 353-00733/08
Substanciació p. 163

Compareixença de Joan Aregio Navarro, 
regidor de l’Ajuntament de Tarragona i coordinador 
de la negociació entre l’Ajuntament de Tarragona i 
l’entitat municipal descentralitzada de la Canonja en 
el procés de segregació, amb relació al Projecte de 
llei de creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00734/08
Substanciació p. 163

Compareixença de Josep Llop Tous, arqui-
tecte municipal de l’entitat municipal descentralitza-
da de la Canonja, amb relació al Projecte de llei de 
creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00735/08
Substanciació p. 163

Compareixença de Josep Canadell Vecia-
na, exalcalde de la Canonja, amb relació al Projecte 
de llei de creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00736/08
Substanciació p. 163

Compareixença de Raül Vilanova Mata, 
exdirector de Ràdio La Canonja, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00737/08
Substanciació p. 164

Compareixença de Francesc Roig Queralt, 
historiador, amb relació al Projecte de llei de creació 
del municipi de la Canonja
Tram. 353-00738/08
Substanciació p. 164

Compareixença de Josep Fèlix Ballesteros i 
Casanova, alcalde de Tarragona, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00739/08
Substanciació p. 164

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per la Municipalitat de la Canonja amb 
relació al Projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 353-00740/08
Substanciació p. 164

Compareixença d’Eudald Roca i Gràcia, 
president del Consell Comarcal del Tarragonès, amb 
relació al Projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 353-00741/08
Substanciació p. 164

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació 
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al Projecte de llei de creació del municipi de la Ca-
nonja
Tram. 353-00742/08
Substanciació p. 164

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de creació del municipi 
de la Canonja
Tram. 353-00743/08
Substanciació p. 164

Compareixença de Josep Maria Casane-
llas Rosell, vicepresident de la Societat Catalana 
de Documentació Mèdica, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 
clínica
Tram. 353-00774/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 165

Compareixença de Maria Rovira Barberà, 
membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 
la Salut de Catalunya i Balears i experta en docu-
mentació mèdica, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documentació clínica
Tram. 353-00775/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 165

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana per a la Defensa de la Sanitat 
Pública amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient i la documentació clínica
Tram. 353-00776/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 165

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient i la documentació clínica
Tram. 353-00777/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 165

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del 
pacient i la documentació clínica
Tram. 353-00778/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 165

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient 
i la documentació clínica
Tram. 353-00779/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 165

Compareixença d’una representació del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, 
del 29 de desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient i la do-
cumentació clínica
Tram. 353-00780/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 166

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, 
del 29 de desembre, sobre els drets d’informació 

concernent la salut i l’autonomia del pacient i la do-
cumentació clínica
Tram. 353-00781/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 166

Compareixença d’una representació de la 
Unió Catalana d’Hospitals amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 
clínica
Tram. 353-00782/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 166

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català de la Salut amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 
clínica
Tram. 353-00783/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 166

Compareixença d’Esther Mitjans, directora 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient 
i la documentació clínica
Tram. 353-00784/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 166

Compareixença de Xavier Pastor, president 
de FòrumCIS, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documentació clínica
Tram. 353-00785/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 166

Compareixença de Josep Manel Picas, en 
representació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient i la documentació clínica
Tram. 353-00786/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167

Compareixença de Manel Iglesias, expert 
en la matèria de l’Institut Català de la Salut, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient 
i la documentació clínica
Tram. 353-00787/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167

Compareixença de Ricardo de Lorenzo i 
Montero, president de l’Associació Espanyola de 
Dret Sanitari, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documentació clínica
Tram. 353-00788/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167

Compareixença de Lluís Monset i Castells, 
director general de l’Associació Catalana d’Entitats 
de Salut, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient i la documentació clínica
Tram. 353-00789/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167

Compareixença de representants del Con-
sell de Persones Consumidores de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 353-00790/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167
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Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 353-00791/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 167

Compareixença de representants de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 353-00792/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença de representants de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 353-00793/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença de representants de Pimec 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 353-00794/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 353-00795/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença de representants de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 353-00796/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença de representants d’Unió de 
Pagesos amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 353-00797/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 168

Compareixença d’una representació de Fe-
dicine amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00798/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença d’una representació de 
Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00799/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença de Camilo Tarrazón, del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00800/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença Carlos Rodríguez, de la 
Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i 
Vídeo de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 353-00801/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació d’Actors i Directors Professionals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00802/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença de Daniel Condeminas, 
degà del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00803/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 169

Compareixença d’Oriol Amat, catedràtic 
d’economia financera i comptabilitat de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 353-00804/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença de Julio Lamaña, de la 
Federació Catalana de Cineclubs, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00805/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença de Josep Maixenchs, di-
rector de l’Escola Superior de Cinema i Audiovi-
suals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 353-00806/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença d’una representació de 
l’Acadèmia de Cinema Català amb relació al Pro-
jecte de llei del cinema
Tram. 353-00807/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença de Ramon Colom, de Bar-
celona Audiovisual, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 353-00808/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença de Jaume Ferrús, de l’As-
sociació de Productors Independents de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00809/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 170

Compareixença de Ramon Torrent, cate-
dràtic de política econòmica i dret econòmic inter-
nacional de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00810/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 171

Compareixença d’Ignasi Pere Ferré, de la 
Xarxa Nacional de Cinema de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00811/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 171

Compareixença d’una representació del 
Despatx d’Advocats Garrigues amb relació al Pro-
jecte de llei del cinema
Tram. 353-00812/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 171

Compareixença de Romà Gubern, catedrà-
tic emèrit de Comunicació Audiovisual de la UAB, 
amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00813/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 171

Compareixença d’Oriol Ivern, de la Pro-
ductora Cromosoma, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 353-00814/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 171

Compareixença d’una representació de la 
Filmoteca de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del cinema
Tram. 353-00815/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 171

Compareixença d’Albert Sàez i Casas, 
president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00816/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 172

Compareixença de Mònica Terribas, di-
rectora de Televisió de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00817/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 172
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Compareixença de Martí Gasull, de la Pla-
taforma per la Llengua, amb relació al Projecte de 
llei del cinema
Tram. 353-00818/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 172

Compareixença de Lluís Jou i Mirabent, ex-
director general de Política Lingüística, amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00819/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 172

Compareixença d’una representació de la 
Comissió de Professionals de Doblatge de l’Associ-
ació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00820/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 172

Compareixença de Consuelo León, profes-
sora de l’IESE Business School, davant la Comissió 
sobre els Drets de les Dones perquè expressi la 
seva opinió i les seves recomanacions sobre els 
nous usos del temps, la conciliació i les polítiques 
públiques per la igualtat
Tram. 357-00115/08
Substanciació p. 172

Compareixença de Cristina Carrasco, eco-
nomista, professora del Departament de Teoria Eco-
nòmica de la Universitat de Barcelona i autora de 
diversos estudis sobre el treball domèstic i el treball 
de les dones, davant la Comissió sobre els Drets de 
les Dones perquè expressi la seva opinió i les seves 
recomanacions sobre els nous usos del temps, la 
conciliació i les polítiques públiques per la igualtat
Tram. 357-00117/08
Substanciació p. 173

Compareixença de representants d’Unió de 
Pagesos davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca per a exposar la problemàtica derivada de 
l’assetjament psicològic rural (mobbing rural)
Tram. 357-00351/08
Substanciació p. 173

Compareixença de representants de Suara 
Cooperativa davant la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme perquè expliquin el seu projecte 
social
Tram. 357-00360/08
Substanciació p. 173

Compareixença de Nicolás Coste, 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
Substanciació p. 173

Compareixença de Marc Castellnou Ri-
bau, cap del Grup de Reforç d’Actuacions Forestals 
(GRAF), davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00386/08
Substanciació p. 173

Compareixença de Moisès Galán Santano, 
del Grup de Reforç d’Actuacions Forestals (GRAF 
1), davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00387/08
Substanciació p. 173

Compareixença de Joan Herrera Granados, 
sergent del Grup de Reforç d’Actuacions Forestals 
(GRAF), davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00389/08
Substanciació p. 174

Compareixença d’Andreu Caravaca Fer-
nández, guaita del Grup de Reforç d’Actuacions 
Forestals (GRAF) de Lleida, davant la Comissió 

d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 357-00390/08
Substanciació p. 174

Compareixença de Sebastià Massagué, 
sotsinspector dels Bombers de la Generalitat i cap 
de la Divisió dels Grups Operatius Especials, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00391/08
Substanciació p. 174

Compareixença d’Agustí Gatell, cap de la 
Regió d’Emergències de Tarragona, davant la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 357-00393/08
Substanciació p. 174

Compareixença de Ricard Expósito, del 
Grup de Reforç d’Actuacions Forestals (GRAF 6) i 
coordinador de les unitats dels grups de reforç d’ac-
tuacions forestals, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00395/08
Substanciació p. 174

Compareixença d’Enric Ramírez, Eco 0, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00396/08
Substanciació p. 174

Compareixença de Juan José Muria, Eco 
00, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00397/08
Substanciació p. 175

Compareixença de Vicent Creus, cap dels 
bombers voluntaris d’Horta de Sant Joan (Terra 
Alta), davant la Comissió d’Investigació sobre l’In-
cendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00400/08
Substanciació p. 175

Compareixença d’Uwe Umbach, pilot, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Fo-
restal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00401/08
Decaïment p. 175

Compareixença d’Antoni Vila Casas, presi-
dent de la Fundació Vila Casas, davant la Comissió 
de Política Cultural perquè informi sobre la seva tas-
ca de mecenatge i sobre els objectius de potenciació 
de l’art i dels artistes d’aquesta fundació
Tram. 357-00412/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 175

Compareixença de Jordi Roca, director ge-
neral de Patrimoni Cultural, davant la Comissió de 
Política Cultural, perquè expliqui el Pla integral de 
l’arqueologia de Catalunya
Tram. 357-00413/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 175

Compareixença del secretari general de 
Joventut davant la Comissió sobre les Polítiques de 
Joventut per a informar sobre els resultats de l’avalu-
ació del Pla nacional de joventut de Catalunya
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NOTES

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

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

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

Resolució 618/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la inclusió del Berguedà, 
el Ripollès i la Garrotxa en les bases de 
la convocatòria dels ajuts per als estu-
diants universitaris que estableix la Llei 
2/1983, d’alta muntanya
Tram. 250-02238/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 44, 18.02.2010, DSPC-C 737

Comissió d’Educació i Universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 18 de febrer de 2010, ha estudiat el text de 
la Proposta de resolució sobre l’atorgament dels ajuts 
que estableix la Llei 2/1983, d’alta muntanya, als estudi-
ants universitaris del Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa 
(tram. 250-02238/08), 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. 61390).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a valorar la 
possibilitat que les comarques del Berguedà, el Ripollès 
i la Garrotxa, de conformitat amb la Llei 2/1983, del 9 
de març, d’alta muntanya, i d’acord amb la disponibi-
litat pressupos tària, siguin incloses en les bases de la 
propera convocatòria d’ajuts universita ris (beques APA) 
perquè els estudiants residents en aquestes comarques 
se’n puguin beneficiar.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2010

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

Resolució 619/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’oferta d’estudis posto-
bligatoris i l’orientació escolar i acadè-
mica a la SES Josep Comes i Solà, de 
Barcelona
Tram. 250-02251/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 44, 18.02.2010, DSPC-C 737

Comissió d’Educació i Universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 18 de febrer de 2010, ha estudiat el text de 
la Proposta de resolució sobre la transformació del SES 
Josep Comas i Solà en institut d’ensenyament secundari, 
sobre l’ampliació de les instal·lacions i sobre l’edificació 
d’un nou centre educatiu al barri de la Trinitat Vella, de 
Barcelona (tram. 250-02251/08), 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. 
61225).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer possible 
que en el curs escolar actual, en el marc del Consorci 
d’Educació de Barcelona i mitjançant la programació 
educativa, es determini l’oferta d’estudis postobligatoris 
d’alta qualitat que cal impartir a la SES Josep Comes 
i Solà, de Barcelona. Així mateix, s’ha de seguir im-
pulsant la continuïtat de la formació de l’alumnat del 
centre mitjançant l’orientació escolar i acadèmica, es-
pecialment adreçada a l’alumnat amb més risc d’aban-
donament prematur dels estudis.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2010

La secretària La presidenta de la Comissió
Marina Llansana Rosich Flora Vilalta i Sospedra
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el compromís de mantenir plenament operativa i dotada 
de recursos financers la Cartera de serveis socials.

Així mateix, el Govern s’ha esforçat a ajudar a mantenir 
l’activitat en sectors clau de l’economia catalana, desti-
nant cada cop més recursos a l’assistència i la formació 
de les persones desocupades i sostenint l’esforç inversor 
directe en àmbits estratègics i en els clústers emergits 
a Catalunya, com el biomèdic i farmacèutic, les teleco-
municacions o l’agroalimentari.

Aquesta dedicació a pal·liar els efectes econòmics i 
socials de la crisi ha de persistir: és un compromís in-
eludible amb els treballadors, amb les empreses i els 
emprenedors, i amb els sectors que més l’estan patint, 
atès que l’increment de la desocupació en el darrer any 
és una realitat. Però aquesta obligació s’ha d’assumir 
sense perdre de vista l’objectiu estratègic de continuar 
preparant l’economia catalana per a transformar el seu 
model productiu i aconseguir una sortida de la crisi com 
més aviat millor, per tal d’assegurar la prosperitat futura 
dels catalans.

L’obra del Govern es va executant, de manera progressi-
va, presidida per tres grans orientacions: en primer lloc, 
reforçar l’estat del benestar; en segon lloc, incrementar 
la qualitat democràtica i l’eficàcia dels governs i les 
institucions, abordant les transferències i els traspassos 
de competències i recursos que estableix l’Estatut del 
2006, i finalment, afrontar d’una manera decidida la 
renovació de les bases de la prosperitat i possibilitar la 
transformació i la innovació dels sectors productius per 
a fer-los més competitius en el món globalitzat i per a 
completar-ne la modernització ecològica.

D’altra banda, el Govern orienta les seves polítiques 
a impulsar mesures per a incrementar l’equitat fiscal, 
mantenint els elements de progressivitat del sistema, 
introduint elements d’impuls de l’economia sostenible 
i assegurant la suficiència dels recursos públics per a 
prestar adequadament els serveis a la ciutadania. De la 
mateixa manera, es fa necessari continuar amb la lluita 
contra el frau fiscal, com a mecanisme per a incremen-
tar els recursos públics i la justícia social.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya referma la 
vigència de l’apartat II, «Una Catalunya preparada per a 
afrontar la crisi», de la Resolució 520/VIII, sobre l’ori-
entació política general del Govern.

La profunditat i l’impacte que la crisi té en l’economia 
catalana presenta un fet diferencial amb relació a les 
altres economies del món. Espanya i Catalunya han de 
fer els esforços necessaris per a sortir de la crisi i, a més, 
han de recuperar la competitivitat. Això fa necessari 
afrontar la situació, no només amb mesures pal·liatives 
i a curt termini, sinó també amb reformes estructu-
rals que permetin millorar la productivitat, recuperar 
la competitivitat, fer passos clars cap a una economia 
ecoeficient i sostenible, crear ocupació i millorar la co-
hesió social.

Per tant, és imprescindible l’adopció de mesures d’àmbit 
estatal que tinguin en compte l’ajustament necessari i 
les reformes estructurals adequades per a recuperar un 
creixement econòmic sostingut i sòlid, que permeti as-
segurar el benestar i la construcció de projectes vitals, 

Resolució 621/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la situació econòmica i 
les mesures per a afrontar-la
Tram. 255-00007/08

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 71, 24.02.2010, DSPC-P 110

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 24 de 
febrer de 2010, ha debatut les propostes de resolució 
presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al 
debat general sobre la situació econòmica i les mesures 
per a afrontar-la.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 134 del 
Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

Resolució

La crisi econòmica que encara avui travessa el país ha 
estat d’una dimensió i d’una complexitat sense prece-
dents per la confluència de la recessió econòmica amb 
una crisi financera global de proporcions totalment in-
esperades. Es pot afirmar, però, que el món ha evitat el 
pitjor: el risc d’un col·lapse financer que hauria portat 
l’economia mundial de la recessió a la depressió. Avui 
també podem dir que els processos de recuperació de 
l’economia mundial són un factor positiu per a l’eco-
nomia catalana i per a les seves possibilitats de recu-
peració.

Davant d’aquesta difícil situació, cal remarcar que el 
Govern de Catalunya va ésser un dels primers a afron-
tar-la, parlant clar a la societat catalana sense amagar 
que venien temps difícils. I, sobretot, actuant: va adop-
tar –ja a l’abril del 2008– paquets de mesures orientades 
a dinamitzar l’activitat econòmica i el mercat de treball, 
a ajudar els sector socials més directament afectats per 
la crisi i a atenuar les restriccions de liquiditat del sis-
tema financer català, que afecten greument el crèdit a 
empreses i famílies, i va aplicar mesures d’austeritat i 
de simplificació administrativa.

De llavors ençà, el Govern s’ha fixat com a principal 
prioritat lluitar contra la crisi econòmica i mantenir al 
màxim la cohesió de la societat catalana, i s’ha distin-
git com l’administració pública de l’Estat espanyol que 
hi està dedicant més recursos amb relació al producte 
interior brut.

Per a aconseguir-ho, ha orientat les seves polítiques a 
garantir la cobertura de les necessitats i l’exercici dels 
drets de caràcter social del conjunt de la població de 
Catalunya, amb la ferma voluntat d’impedir que ningú 
quedi enrere com a conseqüència de la crisi, i ha renovat 
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e) L’impuls de les polítiques d’ocupació, en el marc de 
la transformació del model productiu i de les reformes 
necessàries en l’àmbit de les relacions laborals.

f) L’impuls de reformes que afavoreixin la transforma-
ció del coneixement generat per les universitats i els 
centres de recerca en oportunitats per a l’economia i 
la societat.

g) La necessitat d’arribar a un consens polític sobre el 
manteniment i la millora de l’estat del benestar i sobre 
una fiscalitat que ho garanteixi, i també sobre l’adopció 
de mesures fiscals per a dinamitzar l’activitat empresari-
al i la contractació laboral i per a reduir el frau fiscal.

h) La importància de continuar mantenint els compro-
misos d’inversió pública en infraestructures de mobi-
litat i ferroviàries, en compliment del que estableix la 
disposició addicional tercera de l’Estatut.

i) La preservació de la inversió pública de l’Estat a 
Catalunya, en compliment estricte de la disposició ad-
dicional tercera de l’Estatut, evitant que les retallades 
pressupostàries del Ministeri de Foment afectin les in-
versions en infraestructures catalanes.

j) El manteniment de l’esforç econòmic en matèria de 
foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació 
(R+D+I).

k) Mesures de control, transparència i gestió responsa-
ble del sistema financer.

l) La gestió del conjunt de modes de transport i d’infra-
estructures logístiques a l’entorn de la xarxa ferroviària; 
la millora de l’accés i la funcionalitat dels ports marí-
tims, amb l’amplada UIC, optimant-ne la competència i 
l’eficiència global, i l’impuls de la inclusió del corredor 
mediterrani com a projecte prioritari europeu de la Xar-
xa Transeuropea del Transport.

m) La reforma del sistema i el mercat energètics per 
a fer-los més sostenibles i eficients i per a assolir un 
veritable canvi de model.

II. Mesures a curt termini per a pal·liar els efec-
tes de la crisi

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar desplegant les actuacions dels diversos 
conjunts de mesures aprovats de l’abril del 2008 ençà i 
dedicar una atenció especial a les actuacions concerta-
des amb els agents econòmics i socials.

b) Continuar adoptant mesures en l’àmbit del sosteni-
ment de l’activitat econòmica, mesures destinades a aju-
dar les petites i mitjanes empreses a afrontar l’impacte 
de la crisi i mesures que serveixin per a millorar el 
finançament empresarial i per a ajudar a desenvolupar 
nous sectors d’activitat econòmica.

c) Continuar reforçant els instruments que exerceixen 
una acció directa sobre els sectors més afectats.

d) Aprovar l’aplicació de 30 milions d’euros a l’avan-
çament d’ajuts a ajuntaments per a la rehabilitació, a 
préstecs a ajuntaments per a ajudar a pagar despeses 
de comunitats de veïns amb problemes seriosos de mo-
rositat, al finançament de contractes de copropietat i a 

engrescadors i de qualitat per a les generacions futures, 
amb la voluntat que Catalunya sigui de les primeres a 
sortir de la crisi. S’ha d’aprendre dels errors del passat 
i construir una societat més justa i equilibrada, i més 
sostenible.

En definitiva, avui, més que mai, és imprescindible 
prendre decisions complexes, que fan necessari el con-
sens entre les forces polítiques del país, per a afrontar, 
amb coratge i determinació, una situació que ha d’estar 
per sobre dels interessos partidistes.

Avui, com en altres ocasions, Catalunya, per la seva re-
llevància econòmica, té una gran responsabilitat a l’hora 
de fer aportacions i propostes de canvis i de reformes en 
tots els fronts institucionals i polítics, des del consens 
i l’acció conjunta de les seves forces polítiques i amb 
plantejaments i accions compartits.

I. Cimera i agenda de mesures i reformes

1. El Parlament de Catalunya, d’acord amb la iniciati-
va anunciada pel president de la Generalitat, insta el 
Govern a convocar una cimera dels representants del 
Consell d’Institucions de l’Acord Estratègic i dels grups 
parlamentaris, amb els objectius d’actualitzar les mesu-
res que conté l’Acord i, si escau, ampliar-les, i d’establir 
prioritats tenint en compte el context econòmic.

2. Atès que la màxima prioritat del Govern és la lluita 
contra la recessió i contra la destrucció d’ocupació i la 
millora de la competitivitat i la productivitat de l’eco-
nomia catalana, tot mantenint les prestacions de l’estat 
del benestar; atès que el diàleg, el pacte i l’acord són im-
prescindibles per a aconseguir el consens polític i social 
necessari per a assolir aquests objectius i que Catalunya 
ha donat sempre grans exemples d’aquest tarannà, des 
de l’Acord estratègic per la internacionalització, la qua-
litat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia cata-
lana fins al Pacte nacional per l’habitatge, el de recerca 
i innovació, el d’infraestructures, el pla per a l’ocupació 
juvenil o el recent pacte de trenta compromisos per a 
afrontar la crisi i reactivar l’economia; ateses la respon-
sabilitat del Govern per a fer valer al conjunt de l’Estat 
el model català de relacions econòmiques i socials, les 
accions dutes a terme per a millorar la competitivitat i 
la productivitat de l’economia catalana, i la necessitat 
de reformes estatals, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern de la Generalitat a traslladar al Govern de l’Es-
tat, per mitjà dels mecanismes de relació institucional i 
dels fòrums existents, una agenda de mesures i reformes 
que tinguin en compte: 

a) La millora del finançament empresarial i de l’accés 
al crèdit, sobretot per part de les petites i mitjanes em-
preses, reforçant i agilitant l’actuació de l’Institut de 
Crèdit Oficial.

b) La simplificació administrativa, la reducció de trà-
mits i la facilitat per a la creació d’empreses.

c) El rigor i l’austeritat en la gestió de la despesa públi-
ca, amb criteris d’eficiència i de respecte a la distribució 
competencial.

d) La millora de la transparència dels mercats, especi-
alment pel que fa als serveis.
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f) Desenvolupar les prioritats previstes en el Pla de 
transport de viatgers de Catalunya i en el Pacte naci-
onal d’infraestructures, especialment pel que fa a les 
infraestructures destinades al transport intermodal de 
mercaderies i a les actuacions i inversions que permetin 
incrementar significativament els nivells de competiti-
vitat de l’economia.

g) Prioritzar les infraestructures vinculades al nou mo-
del d’energies renovables i d’estalvi i eficiència previstes 
en l’actualització del Pla d’energia de Catalunya, com 
una fórmula per a impulsar la competitivitat energètica 
i la recerca tecnològica.

h) Aprovar el Pla d’acció per a la inclusió i la cohesió 
socials.

i) Donar el suport necessari a les entitats d’iniciativa 
social que treballen en l’àmbit de la inclusió social per 
tal de donar resposta a les situacions de precarietat in-
crementades amb la crisi econòmica.

Mesures de millora de l’entorn legal i administratiu

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aprofundir en els processos de simplificació admi-
nistrativa i eliminació de traves a l’activitat empresarial 
i, en aquest sentit, elaborar, en el termini de tres mesos, 
un pla de reducció de càrregues administratives per a 
petites i mitjanes empreses, professionals autònoms i 
ciutadans especialment afectats per la crisi econòmi-
ca.

b) Avaluar mesures concretes, com el crèdit fiscal re-
integrable, la reconversió de la hipoteca de l’habitatge 
habitual en lloguer o mecanismes de liquidació d’hipo-
teques com la dació en pagament, i lliurar al Parlament 
les seves conclusions.

Mesures per a injectar liquiditat al sistema econòmic, 
especialment a les petites i mitjanes empreses, i facili-
tar-los l’accés a instruments de crèdit habitual

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar treballant per a millorar el finançament 
empresarial per mitjà dels instruments que la Gene-
ralitat ha creat amb aquesta finalitat, com l’Institut 
Català de Finances, Avalis o les línies departamentals 
de suport a l’activitat econòmica; avaluar-ne l’eficàcia; 
estudiar les millores que cal introduir-hi, i continuar 
traslladant al sector financer la necessitat de dinamitzar 
l’activitat creditícia.

b) Impulsar el paper de l’Institut Català de Finances 
com a institut de crèdit públic, dotant-lo de més recursos 
i incrementant les línies de suport al sector empresarial, 
especialment a les petites i mitjanes empreses.

c) Continuar treballant, amb la constatació de l’esforç 
fet i en el marc de crisi econòmica, per a reduir el ter-
mini de pagament, amb l’objectiu d’arribar als seixanta 
dies.

d) Impulsar, en el marc de les seves competències, da-
vant de les entitats financeres, noves fórmules de millo-
ra de la liquiditat i de l’accés al crèdit de les empreses, 
els autònoms i els professionals.

l’avançament de subvencions a promotors d’habitatges 
protegits en lloguer.

e) Aprovar l’ampliació de l’Avalloguer, amb una cober-
tura de cinc a sis mesos d’impagaments.

f) Incrementar els recursos per a polítiques de benestar 
destinades a reduir els riscos d’exclusió social i de po-
bresa derivats del nivell de desocupació i a donar a les 
persones unes condicions de vida dignes per a afrontar 
i superar les situacions de vulnerabilitat, i també cen-
trar els esforços de la política social a prestar l’atenció 
necessària a les persones i famílies més vulnerables i 
dependents, accions que, alhora, enforteixen la creació 
d’ocupació en l’àmbit dels serveis socials.

III. Mesures estructurals

1. El Parlament de Catalunya constata que: 

a) El principal problema que ha d’afrontar Catalunya 
és l’elevat nombre de desocupats. La principal priori-
tat a l’hora d’afrontar la crisi, doncs, és tornar a crear 
ocupació, una ocupació de qualitat i d’alt valor afegit 
que produeixi béns i serveis innovadors, més eficients 
i de qualitat.

b) Cal mantenir les polítiques de millora de la produc-
tivitat i la competitivitat per a garantir que l’economia 
catalana es recuperi amb pautes de creixement més sò-
lides a llarg termini.

c) La concertació, els grans acords de país, com els que 
s’han fet a Catalunya per a afrontar els reptes plantejats 
de canvi del model productiu, són imprescindibles en 
moments de crisi econòmica.

Mesures per a afavorir que la política pressupostària 
prioritzi les polítiques de despesa vinculades a comba-
tre la crisi econòmica i garantir la cohesió social

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Liderar la lluita contra la crisi al costat de les em-
preses i les famílies, conjuntament amb tots els grups 
polítics i els agents socials i econòmics.

b) Continuar la política de contenció i rigor pressupos-
taris, introduir la cultura de l’avaluació en el disseny i 
l’aplicació de polítiques públiques i, en aquest sentit, ela-
borar, en el termini de tres mesos, amb la col·laboració 
d’experts de reconegut prestigi, un pla de racionalització 
i simplificació de l’estructura del sector públic de la 
Generalitat.

c) Continuar impulsant i desenvolupant els plans d’ini-
ciatives de dinamització comarcal per a reforçar el teixit 
econòmic i el nivell d’ocupació.

d) Desenvolupar programes de col·laboració entre els 
poders públics i el sector privat per a finançar i agilitar 
actuacions en un entorn de restriccions pressupostàri-
es.

e) Continuar impulsant la inversió pública com a ele-
ment de millora de la capacitat competitiva i de dina-
mització de la demanda agregada, amb criteris d’efici-
ència i de cost d’oportunitat dels recursos a l’hora de 
prioritzar i executar.
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1.10.

Mesures per a millorar l’ocupabilitat i les polítiques 
actives d’ocupació

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar els treballs de la comissió interdepartamen-
tal de la formació professional, de la qual formen part 
els agents econòmics i socials, amb l’objectiu de refor-
mar-la per a completar el procés d’integració i excel-
lència iniciat, i facilitar l’accés a la formació professi-
onal de persones desocupades, renovant els programes 
d’acceleració formativa al llarg de la vida.

b) Potenciar la formació dels professors amb estades a 
les empreses i potenciar la mobilitat dels alumnes amb 
pràctiques a l’estranger, ampliant la participació en els 
programes europeus i establint acords amb altres països 
per a la formació i l’intercanvi.

c) Desenvolupar polítiques actives d’ocupació en con-
certació amb els ens locals.

d) Dur a terme actuacions que pal·liïn l’augment de la 
desocupació estructural.

e) Reforçar els plans d’ocupació i emancipació juve-
nil.

f) Impulsar en el termini més breu possible, una vegada 
aprovada la llei corresponent, l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball, amb l’objectiu de vigilar les condi-
cions de treball, especialment la inaplicació de salaris, 
jornades i drets establerts en els convenis col·lectius, 
i també la causalitat de la contractació, especialment 
dels joves.

g) Continuar impulsant l’Estratègia catalana de segure-
tat i salut laboral 2009-2012.

Mesures per a impulsar un model econòmic sostenible

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Desenvolupar una estratègia per al desenvolupament 
sostenible de Catalunya que representi una oportunitat 
per a canviar el model productiu i que garanteixi la 
sortida de la crisi en millors condicions.

b) Impulsar el Pla català de lluita contra el canvi cli-
màtic, com a oportunitat per a adoptar les mesures i 
els criteris necessaris per al canvi de model productiu 
i de cohesió social, tot aplicant mesures ben definides i 
estudiades que contribueixin al canvi cap a l’economia 
sostenible.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

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

Mesures per a afavorir l’acompliment de l’activitat 
empresarial i per a protegir especialment l’economia 
productiva i l’activitat dels emprenedors i de les petites 
i mitjanes empreses

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aprovar el Pla de recerca i innovació 2010-2013, com 
a instrument per mitjà del qual l’Administració de la 
Generalitat acompleix la tasca de planificació, foment i 
coordinació de la recerca i la innovació, i reforçar les ac-
tuacions dirigides a desenvolupar una economia basada 
en el coneixement, que innovi, que fomenti l’emprene-
doria i que aspiri a alts nivells de qualificació professi-
onal de les persones en tots els àmbits.

b) Presentar immediatament el Pla de recerca i inno-
vació 2010-2013, que ha de preveure una priorització 
completa de la focalització del sistema de recerca català, 
amb el corresponent detall del compromís pressupostari 
de cada àmbit.

c) Impulsar el Consell de Política Industrial de Catalu-
nya, en els termes establerts per llei.

d) Impulsar noves polítiques industrials sectorials, en 
sectors emergents i en sectors madurs, i utilitzar els 
pressupostos com a impulsors de demanda sofisticada.

e) Impulsar polítiques d’atracció i generació de talent 
emprenedor i recercador.

f) Impulsar el paper de la indústries culturals com a 
sector econòmic estratègic i reforçar-ne l’activitat per 
mitjà de polítiques de foment i d’accions de suport al 
desenvolupament empresarial i de manteniment de 
l’activitat cultural per mitjà del foment de les pro-
gramacions culturals estables i de la programació de 
gires.

g) Emprendre estratègies per a pal·liar la reducció dels 
preus percebuts pels productors agropecuaris, per a 
gestionar-ne les circumstàncies econòmiques i socials, 
a fi de minimitzar-ne els efectes, i per a impulsar la pro-
ducció d’energies renovables dirigides a les explotacions 
agrícoles i ramaderes.

h) Introduir incentius en la licitació pública d’obres i 
subministraments perquè aquesta actuï com a motor de 
la innovació empresarial i facilitar una presència més 
gran en la licitació pública de les petites i mitjanes em-
preses i les empreses d’economia social.

i) Desplegar el decret que desplega la Llei 18/2005, del 
27 de desembre, d’equipaments comercials.

j) Aprovar el Pla estratègic de turisme 2010-2014.

k) Aprovar el Pla de dinamització de la moda catalana 
2011-2015.

l) Impulsar el pla d’aplicació a Catalunya de l’Small 
Business Act 2010-2013 per a situar la petita i mitjana 
empresa com a motor que lideri el procés de reactivació 
de l’economia.
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1.15.

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el règim 
de pagament dels serveis educatius i 
d’iniciativa social
Tram. 300-00261/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 72, tinguda el dia 25.02.2010, 
(DSPC-P 111).

Interpel·lació al Govern sobre les infra-
estructures
Tram. 300-00262/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 72, tinguda el dia 25.02.2010, 
(DSPC-P 111).

Interpel·lació al Govern sobre la funció 
pública
Tram. 300-00263/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 72, tinguda el dia 25.02.2010, 
(DSPC-P 111).

Interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de desenvolupament en matèria 
de societat del coneixement
Tram. 300-00264/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 72, tinguda el dia 25.02.2010, 
(DSPC-P 111).

1.15. MOCIONS

Moció 69/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre les mesures previstes per a 
incentivar la vinguda de jutges d’altres 
comunitats autònomes
Tram. 302-00215/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 72, 25.02.2010, DSPC-P 111

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 25 de 
febrer de 2010, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures previstes per a incentivar la 
vinguda de jutges d’altres comunitats autònomes (tram. 
302-00215/08), presentada per la diputada Carmen de 
Rivera i Pla, del Grup Mixt, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
66893) i 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. 
66906).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer que el Govern de l’Estat, d’acord amb les petici-
ons ja efectuades, promogui una convocatòria extraordi-
nària per a ocupar les places vacants de la judicatura pel 
sistema del quart torn i les proveeixi amb lletrats amb 
més de deu anys d’experiència contrastada.

b) Instar el Consell General del Poder Judicial que es 
convoquin anualment places de jutges i de magistrats 
pel sistema del quart torn.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual
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2.01.02.

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta de resolució sobre les con-
cessions a les confraries de pescadors 
per a la descàrrega de combustible per 
mitjà de cisternes i l’establiment de ben-
zineres als ports
Tram. 250-02027/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 35, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 739).

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció del CEIP Nova Electra, a Terras-
sa (Vallès Occidental)
Tram. 250-02185/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció del centre d’educació infantil 
i primària de Can Montllor, a Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02186/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de reducció de la mo-
rositat a les administracions públiques
Tram. 202-00072/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 72, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-P 
111).

Aprovació de l’esmena a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 72, tinguda el 
dia 25.02.2010 (DSPC-P 111), ha aprovat l’esmena a 
la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa 
legislativa resta rebutjada. 
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2.10.25.

Proposta de resolució sobre el com-
pliment del conveni de finançament de 
l’escola bressol Els Pops de Lloret de 
Mar (Selva)
Tram. 250-02202/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre la no su-
pressió del batxillerat nocturn a l’IES 
Jaume Callís de Vic (Osona) i la campa-
nya de difusió de la formació d’adults
Tram. 250-02203/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció del CEIP Pi Verd, de Palafrugell 
(Baix Empordà)
Tram. 250-02211/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció del CEIP Vapor Cortès, a Ter-
rassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-02187/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció de l’IES Montperdut, a Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02188/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre el garanti-
ment de la celebració i la denominació 
de les festes i les tradicions culturals 
als centres educatius
Tram. 250-02197/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).
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2.10.25.

Proposta de resolució sobre l’adaptació 
dels retrovisors dels camions de 3,5 to-
nes matriculats després del 2000
Tram. 250-02245/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 41 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 17.02.2010 
(DSPC-C 735).

Proposta de resolució sobre la inclusió 
específica dels ajuts del 2009 amb ca-
ràcter retroactiu a les llars d’infants la-
borals en la convocatòria d’ajuts a les 
llars d’infants per al curs 2009-2010
Tram. 250-02269/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre la decisió 
de suprimir el batxillerat nocturn en els 
centres comarcals
Tram. 250-02236/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un sistema d’informació relatiu a les 
preinscripcions a les llars d’infants pú-
bliques
Tram. 250-02237/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre la transfe-
rència al Consell Comarcal del Gironès 
dels recursos econòmics per a garantir 
el servei de transport escolar als cen-
tres públics de Llagostera (Gironès)
Tram. 250-02243/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).
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2.10.25.

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció i la posada en funcionament 
d’una escola a Santa Agnès, a la Roca 
del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02303/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre els ajuts 
als agricultors del Pla de l’Estany per la 
pedregada del juliol del 2009
Tram. 250-02309/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 739).

Proposta de resolució sobre la incen-
tivació de la col·locació de contenidors 
refrigerats per a la recollida de bestiar 
mort
Tram. 250-02312/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 35, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 739).

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un institut d’educació secun-
dària a Mollet del Vallès (Vallès Orien-
tal)
Tram. 250-02290/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 740).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).
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2.10.25.

Proposta de resolució sobre la presen-
tació al Parlament de les propostes del 
Departament d’Educació per a evitar 
que les vacances escolars del febrer 
afectin negativament les famílies
Tram. 250-02381/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre el mante-
niment de les denominacions «vacan-
ces de Nadal» i «Setmana Santa» en el 
calendari escolar i sobre l’anul·lació del 
veto d’alguns equips directius escolars 
a la celebració d’aquestes festes
Tram. 250-02384/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre les llars 
d’infants laborals
Tram. 250-02385/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme en la sessió núm. 41, tinguda el dia 17.02.2010 
(DSPC-C 735).

Proposta de resolució sobre els alum-
nes amb necessitats educatives espe-
cials de Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-02340/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre els plans 
d’estímul per a l’adquisició de vehicles
Tram. 250-02356/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 41 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 17.02.2010 
(DSPC-C 735).

Proposta de resolució sobre la continu-
ïtat de la tasca del Laboratori Interpro-
fessional Lleter de Catalunya
Tram. 250-02380/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 35, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 739).



1 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 641

42

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

Proposta de resolució sobre la continuï-
tat de la planta de Lear a Roquetes (Baix 
Ebre), sobre la formació dels treballa-
dors acomiadats i sobre la tramitació i 
l’execució de les infraestructures pen-
dents a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-02421/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme en la sessió núm. 41, tinguda el dia 17.02.2010 
(DSPC-C 735).

Proposta de resolució sobre l’adopció 
de mesures per al millorament del Parc 
Agrari del Baix Llobregat
Tram. 250-02429/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 35, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 739).

Proposta de resolució sobre l’establi-
ment d’una línia d’ajuts als agricultors 
del sector de l’olivera de les Terres de 
l’Ebre i sobre l’establiment d’autoritza-
cions de caça de les espècies d’ocells 
que afecten aquest sector
Tram. 250-02446/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 35, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 739).

Proposta de resolució sobre la creació 
de llars d’infants laborals
Tram. 250-02386/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme en la sessió núm. 41, tinguda el dia 17.02.2010 
(DSPC-C 735).

Proposta de resolució sobre el garanti-
ment de la llibertat de càtedra dels pro-
fessors en l’elecció de la llengua dels 
llibres de text
Tram. 250-02388/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les denominacions «vacances 
de Nadal» i «vacances de Setmana San-
ta» en el calendari escolar
Tram. 250-02416/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 44, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 737).
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2.15.

Proposta de resolució sobre el compli-
ment de l’article 12.g de la Llei 18/1996, 
de relacions amb les comunitats catala-
nes de l’exterior
Tram. 250-02496/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea en la sessió núm. 19, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 740).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la desocupació
Tram. 302-00216/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 72, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-P 111).

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les competències estatu-
tàries en matèria d’educació
Tram. 302-00217/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 72, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-P 111).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 35, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 739).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 41 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 17.02.2010 
(DSPC-C 735).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 41 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 17.02.2010 
(DSPC-C 735).

Proposta de resolució sobre la bonifica-
ció del dos per cent dels interessos de 
la línia de crèdits per a combatre la crisi 
al sector ramader
Tram. 250-02487/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 739).
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2.20.

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 sobre el procediment de 
designació dels senadors i senadores 
que representen la Generalitat al Senat
Tram. 200-00066/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda el 
dia 17 de febrer de 2010, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre el procediment de designació 
dels senadors i senadores que representen la Generalitat 
al Senat (tram. 200-00066/08) i les esmenes presen-
tades, 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

Francesc Homs i Molist

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Caterina Mieras i Barceló

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Patrícia Gomà i Pons

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Francesc Vendrell i Bayona

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

Jaume Bosch i Mestres

Grup Mixt

Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2010

El secretari La presidenta de la Comissió
Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català

2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les mesu-
res contra la crisi econòmica
Tram. 300-00257/08

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 72, tinguda el dia 
25.02.2010 (DSPC-P 111).
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Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documenta-
ció clínica
Tram. 200-00073/08

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Salut, 11.02.2010

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa i Grup Mixt

– Proposta de compareixença de Josep Maria Casa-
nelles Rosell, vicepresident de la Societat Catalana de 
Documentació Mèdica, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i l’au-
tonomia del pacient i la documentació clínica (tram. 
352-02069/08).

– Proposta de compareixença de Maria Rovira Barberà, 
membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i Balears i experta en documentació 
mèdica, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del paci-
ent i la documentació clínica (tram. 352-02070/08).

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana per a la Defensa de la Sanitat Pú-
blica amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient i 
la documentació clínica (tram. 352-02071/08).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del paci-
ent i la documentació clínica (tram. 352-02072/08).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’infor-
mació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la 
documentació clínica (tram. 352-02073/08).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb rela-

Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 200-00068/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda 
el dia 17 de febrer de 2010, ha nomenat la ponència 
que ha d’elaborar l’Informe sobre el procediment del 
Consell de Governs Locals (tram. 200-00068/08) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els 
concordants del Reglament del Parlament. La Ponència 
és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Lluís M. Corominas i Díaz

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Pia Bosch i Codolà

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Josep Maria Freixanet i Mayans

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

M. Ángeles Olano i García

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

Lluís Postigo i Garcia

Grup Mixt

Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2010

El secretari La presidenta de la Comissió
Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català
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– Proposta de compareixença de Lluís Monset i Caste-
llà, director general de l’Associació Catalana d’Entitats 
de Salut, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del paci-
ent i la documentació clínica (tram. 352-02084/08).

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Salut, 18.02.2010, DSPC-C 738

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

– Compareixença de Josep Maria Casanelles, vicepresi-
dent de la Societat Catalana de Documentació Mèdica, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’infor-
mació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la 
documentació clínica (tram. 353-00774/08).

– Compareixença de Maria Rovira, membre de l’Acadè-
mia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 
Balears i experta en documentació mèdica, amb relació 
Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 
de desembre, sobre els drets d’informació concernent la 
salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica 
(tram. 353-00775/08).

– Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana per a la Defensa de la Sanitat Pública amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’infor-
mació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la 
documentació clínica (tram. 353-00776/08).

– Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’infor-
mació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la 
documentació clínica (tram. 353-00777/08).

– Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis de Farmacèutics de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 
de desembre, sobre els drets d’informació concernent la 
salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica 
(tram. 353-00778/08).

– Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 
de desembre, sobre els drets d’informació concernent la 
salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica 
(tram. 353-00779/08).

– Compareixença d’una representació del Consorci de 
Salut i Social de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desem-
bre, sobre els drets d’informació concernent la salut i 

ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, 
del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concer-
nent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 
clínica (tram. 352-02074/08).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 
de desembre, sobre els drets d’informació concernent la 
salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica 
(tram. 352-02075/08).

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 
de desembre, sobre els drets d’informació concernent la 
salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica 
(tram. 352-02076/08).

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió Catalana d’Hospitals amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent la 
salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica 
(tram. 352-02077/08).

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut Català de la Salut amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desem-
bre, sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documentació clínica (tram. 
352-02078/08).

– Proposta de compareixença d’Esther Mitjans, di-
rectora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’infor-
mació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la 
documentació clínica (tram. 352-02079/08).

– Proposta de compareixença de Xavier Pastor, presi-
dent de FòrumCIS, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i l’au-
tonomia del pacient i la documentació clínica (tram. 
352-02080/08).

– Proposta de compareixença de Josep Manel Picas, en 
representació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’infor-
mació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la 
documentació clínica (tram. 352-02081/08).

– Proposta de compareixença de Manel Iglesias, expert 
en la matèria de l’Institut Català de la Salut, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 
29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clí-
nica (tram. 352-02082/08).

– Proposta de compareixença de Ricardo de Lorenzo 
i Mateo, president de l’Associació Espanyola de Dret 
Sanitari, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del paci-
ent i la documentació clínica (tram. 352-02083/08).
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Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en sessió tinguda el dia 18 de fe-
brer de 2010, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar 
l’Informe sobre el Projecte de llei de modificació de la 
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient 
i la documentació clínica (tram. 200-00073/08) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els 
concordants del Reglament del Parlament. La Ponència 
és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Francesc Sancho i Serena

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Caterina Mieras i Barceló

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Uriel Bertran Arrué

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

M. Belén Pajares i Ribas

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

Lluís Postigo i Garcia

Grup Mixt

José Domingo Domingo

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2010

El secretari La presidenta de la Comissió
Xavier Crespo i Llobet Carme Figueras i Siñol

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

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 18.02.2010

Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya

– Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració Catalana de Municipis amb relació al Projecte 

l’autonomia del pacient i la documentació clínica (tram. 
353-00780/08).

– Compareixença d’una representació de la Coordina-
dora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desem-
bre, sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documentació clínica (tram. 
353-00781/08).

– Compareixença d’una representació de la Unió Ca-
talana d’Hospitals amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i l’au-
tonomia del pacient i la documentació clínica (tram. 
353-00782/08).

– Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català de la Salut amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i l’au-
tonomia del pacient i la documentació clínica (tram. 
353-00783/08).

– Compareixença d’Esther Mitjans, directora de l’Agèn-
cia Catalana de Protecció de Dades, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 
de desembre, sobre els drets d’informació concernent la 
salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica 
(tram. 353-00784/08).

– Compareixença de Xavier Pastor, president de Fòrum-
CIS, amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient i 
la documentació clínica (tram. 353-00785/08).

– Compareixença de Josep Manel Picas, en representa-
ció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, 
del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concer-
nent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 
clínica (tram. 353-00786/08).

– Compareixença de Manel Iglesias, expert en la matè-
ria de l’Institut Català de la Salut, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 
de desembre, sobre els drets d’informació concernent la 
salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica 
(tram. 353-00787/08).

– Compareixença de Ricardo de Lorenzo i Mateo, 
president de l’Associació Espanyola de Dret Sanitari, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’infor-
mació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la 
documentació clínica (tram. 353-00788/08).

– Compareixença Lluís Monset, director general de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Salut, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 
de desembre, sobre els drets d’informació concernent la 
salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica 
(tram. 353-00789/08).
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– Proposta de compareixença de representants de l’Ofi-
cina de Gestió Empresarial amb relació al Projecte de 
llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Ca-
talunya (tram. 352-02238/08)

– Proposta de compareixença de representants del Con-
sorci Administració Oberta de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya (tram. 352-02239/08)

– Proposta de compareixença de representants de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Ca-
talunya (tram. 352-02240/08)

– Proposta de compareixença de representants de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya (tram. 352-
02241/08)

– Proposta de compareixença de representants de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades amb relació 
al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya (tram. 352-02242/08)

Projecte de llei de règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públi-
ques de Catalunya
Tram. 200-00077/08

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 18.02.2010

Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya

– Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (tram. 352-02085/08)

– Proposta de compareixença del president de la Secció 
de Dret Administratiu de la Comissió de Cultura del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (tram. 352-
02086/08)

– Proposta de compareixença del director del Gabinet 
Jurídic de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (tram. 352-02087/08)

– Proposta de compareixença del president de la Comis-
sió Jurídica Assessoria de la Generalitat de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públiques de Catalunya 
(tram. 352-02088/08)

de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya (tram. 352-02067/08)

– Proposta de compareixença del president de l’Associ-
ació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya (tram. 352-02068/08)

Grup Mixt

– Proposta de compareixença de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ús 
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya 
(tram. 352-02226/08)

– Proposta de compareixença de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Ca-
talunya (tram. 352-02227/08)

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Localret amb relació al Projecte de llei d’ús dels mit-
jans electrònics al sector públic de Catalunya (tram. 
352-02230/08)

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consorci Administració Oberta de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya (tram. 352-02231/08)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya (tram. 352-02232/08)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya (tram. 352-02233/08)

– Proposta de compareixença d’una representació 
d’Agustí Cerrillo, expert en administració electròni-
ca, amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya (tram. 352-
02234/08)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

– Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya (tram. 352-02235/08)

– Proposta de compareixença de representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya (tram. 352-02236/08)

– Proposta de compareixença de representants de 
l’Agència Catalana del Consum amb relació al Projecte 
de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya (tram. 352-02237/08)
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i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (tram. 352-02250/08)

– Proposta de compareixença de David Martínez Ma-
dero, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de règim jurídic i de proce-
diment de les administracions públiques de Catalunya 
(tram. 352-02251/08)

– Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter 
Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Univer-
sitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públi-
ques de Catalunya (tram. 352-02252/08)

– Proposta de compareixença de representants del Col-
legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Admi-
nistració Local amb relació al Projecte de llei de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públi-
ques de Catalunya (tram. 352-02253/08)

– Proposta de compareixença de representants del Col-
legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya (tram. 
352-02254/08)

– Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Professionals amb relació al 
Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya (tram. 352-
02255/08)

– Proposta de compareixença de representants del Con-
sell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (tram. 352-02256/08)

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

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (tram. 352-
02262/08)

– Proposta de compareixença del president de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de règim jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya (tram. 352-02263/08)

– Proposta de compareixença del president de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya (tram. 
352-02264/08)

– Proposta de compareixença de Maria Jesús Montoro 
Chiner, catedràtica de dret administratiu de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (tram. 352-02265/08)

– Proposta de compareixença del president de l’Associ-
ació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de 
llei de règim jurídic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya (tram. 352-02089/08)

– Proposta de compareixença del president de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de règim jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya (tram. 352-02090/08)

Grup Mixt

– Proposta de compareixença de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (tram. 352-02228/08)

– Proposta de compareixença de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei de règim jurídic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya (tram. 352-02229/08)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de règim jurídic i de proce-
diment de les administracions públiques de Catalunya 
(tram. 352-02243/08)

– Proposta de compareixença de representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya (tram. 352-
02244/08)

– Proposta de compareixença de representants del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de règim jurídic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya (tram. 352-02245/08)

– Proposta de compareixença de representants de Pimec 
amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públiques de Catalunya 
(tram. 352-02246/08)

– Proposta de compareixença de representants de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
de règim jurídic i de procediment de les administraci-
ons públiques de Catalunya (tram. 352-02247/08)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públiques de Catalunya 
(tram. 352-02248/08)

– Proposta de compareixença de Carles Ramió i Matas, 
director de l’Escola d’Administració Pública de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (tram. 352-02249/08)

– Proposta de compareixença d’Esther Mitjans i Pe-
relló, directora de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, amb relació al Projecte de llei de règim jurídic 
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de 
l’apartat 4 de l’article 14 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. 202-00082/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66843).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 25.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

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

Esmenes presentades
Reg. 65762, 66110 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 18.02.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65762)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

«2. El Parlament de Catalunya mostra el seu respecte 
a les consultes celebrades el 13 de desembre de 2009 
a 166 municipis, com a una de les expressions de la 
voluntat de participació de la ciutadania en la confi-
guració del futur de Catalunya i d’ampliar el dret de 
vot als joves i les joves de 16 a 18 anys i a les persones 
migrades que figurin en els padrons municipals.»

– Proposta de compareixença d’Agustí Cerrillo Mar-
tínez, professor de dret administratiu de la Universitat 
Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (tram. 352-02266/08)

– Proposta de compareixença de Josep Maria Vallès 
Casadevall, catedràtic de ciència política i de l’adminis-
tració de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de règim jurídic i de proce-
diment de les administracions públiques de Catalunya 
(tram. 352-02267/08)

Projecte de llei del Pla estadístic de Ca-
talunya 2010-2013
Tram. 200-00079/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 72, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-P 
111).

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 02.03.2010 al 04.03.2010).

Finiment del termini: 05.03.2010; 9:30 hores.



Núm. 641 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1 de març de 2010

51

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

6 Esmena núm. 6
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (2)

«3. El Parlament de Catalunya encoratja la societat civil 
organitzada, els electes locals i els ciutadans i ciuta-
danes a títol individual en els municipis que han de 
celebrar consultes el proper 28 de febrer, 25 d’abril i 
20 de juny de 2010 a treballar conjuntament perquè 
comptin de nou amb una participació important de la 
ciutadania.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (3)

«4. El Parlament de Catalunya es ratifica en la voluntat 
de desenvolupar al màxim totes les noves competències 
reconegudes en l’Estatut i d’emprar tots els instruments 
jurídics i polítics necessaris per tal que el poble de Ca-
talunya pugui exercir el dret a decidir.»

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

Esmenes presentades
Reg. 66103 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEF, 17.02.2010

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. 
66103)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a continuar impulsant els treballs de la comissió 
de tècnics que estudia avaluar les diferents alternatives, 
inclosa la viabilitat tècnica del soterrament de la línia 
d’alta tensió entre Bescanó i Santa Llogaia d’Alguema 
i del ramal de Riudarenes, per tal que aquesta emeti els 
informes en el termini més breu possible.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

«3. El Parlament de Catalunya manifesta el seu desig 
que les entitats organitzadores d’aquestes consultes les 
puguin celebrar amb normalitat i sense entrebancs, 
com qualsevol de les manifestacions de caràcter po-
lític i social de caràcter democràtic que es celebren a 
Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (3)

Addició d’un nou apartat

«3 bis. El Parlament de Catalunya expressa la voluntat 
de defensar l’Estatut d’autonomia de Catalunya com a 
eina actual i vigent per eixamplar el nostre autogovern, 
en tant que fruit de l’expressió de la voluntat del poble 
català exercida en referèndum el 18 de juny de 2006, 
pel qual l’Estatut va ser aprovat de forma àmpliament 
majoritària, i reitera el seu ferm compromís amb el seu 
desplegament.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (4)

«4. El Parlament de Catalunya es ratifica en la voluntat 
de treballar per la consecució dels instruments jurídics 
i polítics necessaris perquè el poble de Catalunya pugui 
decidir el seu futur com a nació sense cap altre límit que 
la voluntat majoritària dels seus ciutadans, mitjançant 
un procés democràtic de debat i decisió de les diferents 
opcions, com poden ser: el manteniment de la situació 
actual, un Estat dins una Espanya federal i la indepen-
dència, en igualtat de condicions i en què es respectin 
les garanties fonamentals d’un procediment d’aquestes 
característiques i amb voluntat d’assolir el reconeixe-
ment internacional.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 66110)

5 Esmena núm. 5
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«2. El Parlament de Catalunya mostra el seu reconei-
xement a les consultes celebrades el 13 de desembre de 
2009 a 166 municipis com expressió de la voluntat de 
participació política de la ciutadania per reafirmar la 
realitat nacional de Catalunya.»



1 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 641

52

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
a Girona
Tram. 250-02573/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010. 

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre l’elabora-
ció d’un pla per a dinamitzar els sectors 
del moble i de la il·luminació
Tram. 250-02571/08

Esmenes presentades
Reg. 66141 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTICT, 24.02.2010

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. 
66141)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar treballant en la definició d’una 
línia d’ajut per a la rehabilitació d’habitatges per tal de 
generar un impacte positiu en el sentit de dinamitzar el 
sector del moble i la il·luminació.»

Proposta de resolució sobre el compli-
ment de la normativa legal amb relació a 
l’empadronament dels immigrants d’ori-
gen estranger a Vic (Osona)
Tram. 250-02572/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
al Camp de Tarragona
Tram. 250-02576/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010. 

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
al Bages
Tram. 250-02574/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010. 

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 250-02575/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010. 

Fascicle segon
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre l’exempció 
del pagament de les taxes d’inscripció a 
les proves d’accés a les universitats pú-
bliques de les persones desocupades
Tram. 250-02579/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
a Lleida (Segrià)
Tram. 250-02577/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010. 

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels descomptes en les tarifes d’elec-
tricitat, aigua i gas per a persones de-
socupades
Tram. 250-02578/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010. 
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre el termini 
dels pagaments als centres residenci-
als per a la gent gran amb places con-
certades
Tram. 250-02580/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre la modi-
ficació de les bases reguladores dels 
ajuts destinats al foment d’infraestruc-
tures de biodigestió de purins
Tram. 250-02581/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre el garanti-
ment del subministrament d’aigua pota-
ble a l’Argentera (Baix Camp)
Tram. 250-02586/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un dipòsit d’aigua a Capafonts 
(Baix Camp)
Tram. 250-02587/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un consultori mèdic a la zona 
de Llevant de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 250-02591/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció urgent d’una estació depurado-
ra d’aigües residuals a Maspujols (Baix 
Camp)
Tram. 250-02590/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre la repara-
ció de la xarxa de camins de l’Argentera 
(Baix Camp)
Tram. 250-02594/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre la revisió i 
la renovació urgents de la xarxa de cla-
vegueram d’Almoster (Baix Camp)
Tram. 250-02593/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un nou centre de dia a la zona 
de Llevant de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 250-02595/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre el restabli-
ment del nombre de trajectes diaris en 
la línia d’autobús entre l’Aleixar, Maspu-
jols, Vilaplana i Reus
Tram. 250-02596/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.



Núm. 641 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1 de març de 2010

61

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre el servei de 
pediatria al baix Maresme
Tram. 250-02600/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre les obres 
de remodelació i ampliació del CEIP Gi-
ronella durant el 2010
Tram. 250-02598/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.
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3.10.25.

Proposta de resolució sobre l’incre-
ment d’efectius dels Mossos d’Esqua-
dra a l’àrea bàsica policial Segrià - Gar-
rigues - Pla d’Urgell
Tram. 250-02703/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 66131 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.02.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Santi Rodríguez i Serra, Jordi Montanya i Mías, 
Diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciu-
tadana: 

Exposició de motius

L’increment dels delictes a la ciutat de Lleida ha pas-
sat de ser una dolenta dada a les que afegir als difícils 
moments que vivim per a convertir-se en una veritable 
alarma social transmetent als ciutadans una constant 
sensació d’inseguretat. Segons les últimes dades de les 
que disposen els membres del propi cos dels Mossos 
d’Esquadra de la regió, en els darrers mesos s’ha produït 
un increment d’un 74% a la ciutat de Lleida. Aquest 
increment de la inseguretat es centra principalment en 
l’augment de delictes greus contra el patrimoni amb 
violència i/o intimidació. En opinió del propi sindicat 
aquest increment està més directament relacionat amb 
la manca de patrulles policials que amb la crisi.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Lleida va 
aprovar una moció conjunta en la que es demanava al 
Departament d’Interior de la Generalitat augmentar la 
dotació d’agents del cos dels Mossos d’Esquadra a la 
ciutat de Lleida, depenent de l’Àrea Bàsica de Policia 
Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell. Entre altres factors, la 
finalització del desplegament de la policia de la Ge-
neralitat a tot el territori ha provocat una reducció del 
nombre d’agents a la capital del Segrià.

Per tal de completar la plantilla òptima a Lleida, i per 
lluitar contra l’augment de la delinqüència el Govern es 
va comprometre enviar 50 nous efectius policials a la 
ciutat de Lleida entre el darrer trimestre de 2009 i 47 
més durant el primer trimestre d’aquest any 2010.

Fins el moment actual aquesta promesa no s’ha com-
plert i tan sols han arribat a Lleida 35 agents, però 
malauradament han marxat 20 membres dels Mossos 
d’Esquadra que ja hi eren, pel que la plantilla encara 
resulta més insuficient.

Proposta de resolució sobre la revisió 
de la senyalització vertical de la ronda 
de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-02601/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66776), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66847).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2010 al 25.02.2010).

Finiment del termini: 26.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67309).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2010.

Proposta de resolució sobre el rebuig 
de la ubicació d’un magatzem temporal 
centralitzat de residus nuclears a Ascó 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 250-02627/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66780).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 01.03.2010 al 02.03.2010).

Finiment del termini: 03.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.02.2010.
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El trànsit de camions i utilitaris o altre tipus de vehicles 
es realitza sense cap tipus d’incidència, però quan a la 
calçada es dur a terme algun tipus d’intervenció, el nor-
mal desenvolupament de la viabilitat es complica.

Quan algun tram de l’autopista està en obres és una 
pràctica normal tallar algun carril, i concentrar tot el 
trànsit en els carrils restant, que normalment solen ser 
més estrets. Al mateix temps i com a mesura comple-
mentària es sol limitar la velocitat màxima en el tram. 
Independentment de les mesures adoptades, sempre que 
es realitza algun treball en la calçada de l’autopista de 
l’AP-7 es complica el trànsit d’aquesta via, així com 
també es solen registrar un increment dels incidents en-
tre vehicles, especialment entre els camions i la resta de 
vehicles que circulen per la via.

Aquesta situació, ja de per si complicada, s’agreuja en-
cara més quan es produeix algun accident, ja que la re-
ducció de carrils per les obres i el tall d’altres degut als 
accidents pot resultar molt insegur pels usuaris d’aques-
ta via, així com un punt d’embussament que aturen el 
trànsit per la via, produint llargues cues.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, juntament amb l’empresa concessio-
nària de l’autopista AP-7 i el Ministeri de Foment, les 
mesures necessàries per millorar la viabilitat i garantir 
la seguretat dels usuaris de la via en aquells trams on 
s’estiguin realitzant obres de millores de la carretera.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta de resolució sobre la inclusió 
d’Haití com a país prioritari en el proper 
pla director de cooperació al desenvo-
lupament
Tram. 250-02705/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 66145 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Cooperació i Soli-
daritat

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Figueras i 
Ibàñez, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146, presenten la següent Proposta de resolució

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 de Catalunya a incrementar, amb caràcter 
immediat, el nombre d’agents de la Policia de la Ge-
neralitat-Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica de Policia 
Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell, per augmentar el nom-
bre d’agents que presten els seus serveis a la ciutat de 
Lleida, donant compliment als compromisos adquirits 
pel Govern amb l’Ajuntament de Lleida.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez i Ser-
ra, Jordi Montanya i Mías

Proposta de resolució sobre el garanti-
ment de la seguretat als trams en obres 
de l’autopista AP-7
Tram. 250-02704/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 66132 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.02.2010

A la Mesa del Parlament

María Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt, Santi 
Rodríguez i Serra, Diputat, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent proposta de resolució, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Política 
Territorial.

Exposició de motius

Tota intervenció en la xarxa de carreteres i vies de co-
municació suposa una millora en les condicions actuals 
de la nostra xarxa de carreteres. Com s’ha vist, és ne-
cessari posar en marxa actuacions per millorar la capa-
citació d’aquestes vies, així com millorar les condicions 
de seguretat pels milers de conductors que transiten les 
vies del nostre país.

Però durant l’execució de les obres de millores són molts 
els inconvenients i problemes que aquestes obres repre-
senten per a la viabilitat de les vies on s’està executant 
les obres. Aquesta situació s’agreja encara més quan 
es tracta de vies per on diàriament circulen milers de 
vehicles com és el cas de les autopistes.

En concret, l’autopista AP-7 és una de les principals 
vies de Catalunya. Diàriament centenars de milers de 
desplaçament es realitzen per aquesta via, que és a més, 
una de les principals vies de distribució de mercaderies. 
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Proposta de resolució sobre la modifi-
cació de la normativa sobre l’ús de les 
llengües en la retolació i etiquetatge 
d’establiments comercials i sobre el re-
vocament de les sancions
Tram. 250-02706/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 66285 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.02.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Eva Garcia Rodríguez, diputada, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra presenta la següent Proposta de 
resolució per tal de ser substanciada a la Comissió de 
Política Territorial: 

Exposició de motius

L’any 1997 es va aprovar la llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística. Des de aleshores ençà l’aplicació 
d’alguns aspectes de la llei s’havien ajustat a la realitat 
social de Catalunya, on les dues llengües oficials, el 
català i el castellà (i a l’Aran, també l’Aranès) són em-
prades per la ciutadania de forma natural i sense cap 
mena de conflicte.

La llei està provocant greus problemes pel que fa a la 
vulneració de la llibertat dels ciutadans a emprar només 
la llengua castellana en la retolació i etiquetatge dels 
comerços imposant sancions per aquest motiu.

Des de l’any 2003 ençà, s’ha produït un canvi en l’apli-
cació de la llei, amb una interpretació més estricta i 
sobretot repressiva. S’han multiplicat el nombre de 
sancions lingüístiques i l’administració, –no sense la 
col·laboració d’algunes entitats que han fet campanyes 
d’acusació i denúncia sobre establiments que feien ser-
vir el castellà per retolar– s’ha dedicat a denunciar a 
aquells establiments que no tenien la seva retolació o 
etiquetatge en català.

Els ciutadans catalans tenen dret a fer servir el castellà. 
D’acord amb l’article 3 de la Constitució Espanyola, 
tots els ciutadans tenen el deure de conèixer-la i el dret 
d’usar-la. La llengua espanyola és oficial a tot l’Estat 
igual com ho son la resta de llengües en l’àmbit de les 
respectives comunitats autònomes.

Els catalans per tant, coneixen i dominen perfectament 
la llengua castellana, tal i com sovint es recorda des de 
l’administració de la Generalitat, especialment en allò 
referent als nivells que s’assoleixen al finalitzar l’edu-
cació escolar.

Exposició de motius

Haití és el país més pobre del continent americà i un 
dels països més pobres del món. L’any 2008 Haití ocu-
pava el lloc 148 en l’Índex de Desenvolupament Humà 
de Nacions Unides, dintre del grup de països amb índex 
de desenvolupament baix.

El passat dia 12 de gener, un cop més, Haití patia les 
conseqüències d’un nou desastre natural, aquest cop un 
terratrèmol de 7,3 graus devastava la capital del país i 
les seves rodalies, sumint la zona en la més absoluta 
desesperació i impotència i deixant rere seu prop de 
200.000 morts i prop de 3 milions de persones afectades 
per aquesta tragèdia de la qual trigaran molts anys en 
recuperar-se.

Els diferents desastres naturals que ha patit Haití, així 
com la precarietat que caracteritzava la realitat social i 
econòmica del país fan que l’Ajut Humanitari i la futura 
acció coordinada i continuada de la cooperació siguin, 
en aquests instants, la font d’esperança i de futur per a 
una població que fa massa temps que no pot garantir-se 
les necessitats més bàsiques.

És per tot això que el Grup Parlamentari de CiU pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Continuar desenvolupant, durant el temps necessari, 
tots els mecanismes disponibles d’ajuda humanitària 
de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment intensificant l’Ajut Humanitari que el govern de 
la Generalitat ha destinat a Haití ampliant les dotacions 
econòmiques adreçades per fer front a la catàstrofe de 
Port-au-Prince.

2. Actuar coordinadament amb tots aquells organismes 
governamentals i no governamentals competents que 
treballin amb eficàcia a la zona especialment, ONU i 
Unió Europea.

3. Incloure Haití com a país prioritari en el proper pla 
director de cooperació al desenvolupament de Catalu-
nya per tal de garantir un ajut continuat que incideixi en 
la recuperació i posterior desenvolupament de la zona.

4. Treballar intensament en el camp de la sensibilit-
zació, mitjançant els espais televisius i en premsa de 
què disposa el govern, per tal que societat civil, també, 
canalitzi la seva solidaritat cap al poble haitià.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Figueras i Ibàñez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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Proposta de resolució sobre la propos-
ta de moratòria de tres anys per als vai-
xells tonyinaires de l’Ametlla de Mar 
(Baix Ebre)
Tram. 250-02707/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 66485 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.02.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael Luna i Vivas, Joan Bertomeu i Bertomeu, 
Diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’agricultura, Ramaderia i Pesca: 

Exposició de motius

El sector tonyinaire a les Terres de l’Ebre és un dels 
sectors productius més importants de la zona. Directa i 
indirectament donen treball a més de 400 famílies. La 
flota de l’Ametlla de Mar, una de les més importants 
de la zona, té assignada més del 28 per cent de la quota 
estatal, és a dir, pesquen anualment i de forma aproxi-
mada 2.500 tones de tonyina.

Tot i l’important volum de pesca, la quota estatal que 
correspon al sector tonyinaire ebrenc s’ha retallat un 
40 per cent respecte a anys anteriors amb l’objectiu de 
fomentar la recuperació de l’espècia, ja que diversos 
sector alertaven de la greu sobreexplotació que estava 
patint aquesta espècies.

El sector català va acceptar i assumir les accions po-
sades en marxa per regular l’activitat i evitar les con-
seqüències que una sobreexplotació pot tenir sobre la 
pesca de la tonyina. Però el que no admeten és l’adopció 
d’una decisió sense justificar. El Ministeri de Medi Am-
bient, Medi Rural i Marí ha avalat una proposta que pro-
vé del sector pesquer andalús per la que la quota de la 
flota ebrenca seria traspassada a les quatre almadraves 
dedicades a la pesca de la tonyina a Andalusia i altres 
mètodes de pesca de la zona del Cantàbric.

La proposta realitzada al Govern ha estat recollida pel 
Ministeri en una moratòria de pesca de tres anys de 
durada per als sis vaixells de l’Ametlla de Mar.

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 de Catalunya a realitzar les gestions necessà-

Per tant, qualsevol consumidor català que es dirigeix 
a un establiment comercial, independentment de la 
llengua en que estigui la informació, castellà o català, 
podrà entendre perfectament la informació relativa als 
productes que es venen i en cap cas els seus drets com 
a consumidor es veuran reduïts.

És per aquest motiu que sancionar per retolar en una 
llengua que coneixen tots els catalans i que és la llengua 
pròpia de milions de catalans, no oculta més que una 
voluntat de apartar la llengua castellana de l’ús públic i 
arraconar-la a l’ús privat.

Així doncs, tenint en compte que Catalunya és una 
Comunitat amb dues llengües oficials, es fa del tot 
necessari reformar la llei de política lingüística ja que 
l’aplicació que s’està fent d’aquesta resulta contrària a la 
igualtat en la que s’ha d’inspirar el nostre sistema jurídic 
i retalla la llibertat dels catalans.

A aquesta situació no és aliena l’administració de la Ge-
neralitat i algunes entitats que, amb recursos públics per 
mitjà de subvencions, es dediquen a presentar denúncies 
i delacions contra particulars per tal que l’administració 
actuï contra ells.

Les darreres actuacions del Govern, amb la presenta-
ció del projecte de llei del cinema o de la nova llei del 
codi de consum, indiquen que aquesta persecució de 
la llengua castellana en l’àmbit públic, continua, sota 
l’excusa del foment del català a través de la imposició 
de més quotes i sancions, que són la demanda d’una part 
de la ciutadania enfront d’una altra que s’expressa i viu 
indistintament en ambdues llengües.

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

Proposta de resolució

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

1. Procedir a la modificació de totes les normatives sec-
torials que estableixin obligacions i sancions en relació 
a l’ús de les llengües, per tal d’establir la llibertat abso-
luta d’utilització de qualsevol de les llengües oficials a 
Catalunya, sense cap tipus de sanció.

2. Iniciar els tràmits a través dels òrgans oportuns per 
tal de revocar i deixar sense efecte les sancions impo-
sades fins el moment i retornar els diners a les persones 
o establiments sancionats.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré Eva Garcia Rodríguez
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previstes pel Govern de l’Estat és l’autovia A-27 que 
comunicarà, un cop finalitzada l’obra d’execució Tar-
ragona i Sant Sebastià.

L’A-27 serà la principal via de comunicació per carretera 
entre el Mediterrani i el Cantàbric i es configurarà com 
una infraestructura clau per el transport per carretera 
entre aquests dos pols logístic tan importants del nostre 
país, ja que el 25 per cent de la càrrega que entra al 
Part de Tarragona té com a destinació la zona nord-est 
peninsular. Però l’execució de les obres de construcció 
de l’A-27 estan molt enrederides. Tot i que el Ministeri 
de Foment ha destinat 150 milions d’euros per aquesta 
al seu pas per Catalunya, només s’ha executat el 15 per 
cent.

Aquesta situació ha motivat que tan la Cambra de Co-
merç de Lleida i Tarragona, així com els alcaldes de les 
capitals d’ambdues províncies i altres entitats com el 
Port de Tarragona han demanat al Ministeri que acceleri 
la construcció de l’autovia A-27 perquè l’autovia entri 
en funcionament el més aviat possible, donant servei als 
transportistes que diàriament cobreixen aquesta ruta i 
millori l’actual comunicació per carretera entre aquestes 
dues zones d’Espanya.

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 de Catalunya a: 

1. Demanar al Ministeri de Foment l’acceleració de 
les obres de construcció al seu pas per Catalunya de la 
futura autovia A-27 que comunicarà Tarragona i Sant 
Sebastià.

2. Sol·licitar al Ministeri de Foment com a responsable 
del projecte de construcció de l’autovia A-27 que estudiï 
la possibilitat que el transport de mercaderies perilloses 
pugui fer ús de la futura autovia entre Tarragona i Sant 
Sebastià.

3. Donar suport als Ajuntament de Tarragona i Lleida i a 
les Cambres de Comerç de les respectives províncies, en 
totes les seves iniciatives davant el Ministeri de Foment 
referents a la futura autovia A-27.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

ries davant el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural 
i Marí del Govern de l’Estat per deixar sense efecte 
la proposta de moratòria de tres per a la flota ebrenca 
que posa en perill la supervivència del sector tonyinaire 
ebrenc a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre).

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i Vivas, 
Juan Bertomeu i Bertomeu

Proposta de resolució sobre les obres 
de construcció de l’autovia A-27 entre 
Tarragona i Sant Sebastià (País Basc)
Tram. 250-02708/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 66549 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.02.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt, Santi 
Rodríguez i Serra, Diputat, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra presenten la següent proposta de resolució, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Política 
Territorial: 

Exposició de motius

El transport de mercaderies per carretera és un dels 
principals factor de dinamització econòmica i social 
de moltes zones del nostre país. Són nombroses les ac-
tivitats econòmiques que s’han implantat al voltant de 
les principals vies de comunicació, el que sens dubte ha 
estat una autèntica generació d’ocupació. Però si impor-
tant són les vies de comunicació internes a la comunitat 
autònoma encara ho són més aquelles carreteres per les 
que transiten anualment miler de tones entre diverses 
comunitats autònomes.

La connexió dels pols logístics existents a Espanya ha 
estat sempre una preocupació de tots els governs i de 
tots els sector involucrats en el transport. La xarxa de 
comunicació entre els pols logístics ha estat i és diversa 
tot i que en els darrers anys s’ha limitat l’oferta existent, 
un exemple la supressió de la comunicació directa per 
ferrocarril entre Tarragona i Bilbao, ara és necessari 
passar via Madrid.

Però el transport de carretera tot i que hi ha més diver-
sitat que amb altres medis de transport, s’ha de conti-
nuar fent esforços inversos per millorar la situació de 
les vies de transport, així com explorar noves rutes que 
comuniquin dos o més punts de la geografia espanyola 
en menys temps. Una d’aquestes vies de comunicació 
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Propostes de resolució i propostes transac-
cionals presentades pels grups parlamen-
taris
Reg. 66930, 66931, 66956, 66958, 
66961, 66962, 66968 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.02.2010

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66930 i 66961)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa l’article 134 del Reglament del Par-
lament, en relació als articles 132 i 133 del Reglament 
esmentat, presenta les següents propostes de resolució 
subsegüents al Debat general sobre la situació econòmi-
ca i les mesures per afrontar-la (N.T. 255-00007/08).

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré

Annex: Propostes de Resolució

Mesures de contenció de la despesa pública cor-
rent i de racionalització i reducció del sector 
públic

Proposta núm. 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reduir de 
manera considerable les depeses en publicitat, difusió 
i campanyes institucionals, atencions protocol·làries i 
representatives, estudis i treballs tècnics, exposicions, 
certàmens i altres activitats de promoció, així com les 
despeses en organització de reunions, conferències i 
cursos.

Proposta núm. 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern a respectar i 
complir la llei d’Estabilitat Pressupostària i la contenció 
del dèficit públic.

Proposta núm. 3

El Parlament de Catalunya insta el Govern a què, de 
manera immediata, procedeixi a una simplificació i 
reducció qualitativa i quantitativa dels departaments 
en què s’organitza l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’objectiu de reduir el nombre actual de 
15 departaments a 11, amb la conseqüent racionalització 
de la dimensió del sector públic administratiu.

En concret, es considera prioritari l’adopció de les me-
sures següents: 

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat general sobre la situació econò-
mica i les mesures per a afrontar-la
Tram. 255-00007/08

Pròrroga del termini de presentació de pro-
postes de resolució

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66963).
Pròrroga: 15 minuts.

Finiment del termini: 24.02.2010; 20:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació de 
propostes de resolució

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66964).

Pròrroga: 15 minuts.

Finiment del termini: 24.02.2010; 20:45 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2010.

Pròrroga del termini de presentació de 
propostes de resolució

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66965).

Pròrroga: 5 minuts.

Finiment del termini: 24.02.2010; 20:50 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2010.
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d) La congelació radical durant tres anys de la creació 
d’empreses públiques, sigui quina sigui la seva forma ju-
rídica, i en especial les societats mercantils i les entitats 
de dret públic que actuen subjectes a dret privat.

Proposta núm. 5

El Parlament de Catalunya insta el Govern a no impul-
sar la creació de noves agències per a la prestació de ser-
veis públics, en el ben entès que es mantenen aquelles 
que presten serveis públics essencials per a la ciutadania 
com són la salut, l’educació, els serveis so cials o l’im-
puls de l’economia productiva i l’ocupació.

Proposta núm. 6

El Parlament de Catalunya insta el Govern a no cons-
tituir a iniciativa pròpia, ni formar-ne part, de nous 
Consorcis durant un període de tres anys, tret d’aquells 
supòsits en què, per imperatiu legal per a la prestació 
conjunta amb d’altres administracions públiques, s’afec-
tin serveis públics essencials per a la ciutadania en els 
àmbits de la salut, l’educació, els serveis socials i l’im-
puls de l’economia productiva i l’ocupació.

Proposta núm. 7

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectius, 
en el termini màxim de 30 dies hàbils, els pagament 
corresponents als imports que el Govern té pendents 
d’abonar a les Administracions Locals catalanes, per tal 
de resoldre el problema que genera en aquestes la demo-
ra actual en el compliment de les seves obligacions.

Proposta núm. 8

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
que el Govern de l’Estat dugui a terme la reforma de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per tal de 
que s’estableixi un nou finançament Local, i en aquest 
sentit insta el Govern de la Generalitat a que s’adreci al 
Govern de l’Estat per tal que aquest impulsi immedia-
tament aquesta reforma.

Canvis en la política impositiva del Govern

Proposta núm. 9

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar al 
Govern de l’Estat la retirada de les mesures adoptades 
pel que fa al increment dels impostos al llarg del 2009, 
especialment les relatives a: 

a) L’eliminació de la deducció de 400 euros a l’IRPF.

b) La pujada del tipus de l’IVA general al 18% i del 
reduït al 8%.

c) La pujada del tipus dels rendiments de l’estalvi fins 
el 19 i 21% respectivament.

Proposta núm. 10

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat aplicar un tipus súper reduït de 

a) La supressió del Departament de Vicepresidència i 
l’assumpció de les seves competències pel Departament 
de Presidència.

b) La fusió del Departament de Medi Ambient amb 
el Departament d’Agricultura, Acció Rural i Alimen-
tació.

c) La fusió del Departament de Treball amb el Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania.

d) La fusió del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa amb el Departament d’Economia i Finances, 
tret de les competències en matèria d’universitats que 
passen al departament d’Educació mitjançant una Di-
recció General de Política Universitària.

e) L’adscripció de les competències en matèria d’habi-
tatge, a través de la direcció general corresponent, al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

f) La reducció immediata per via de supressió de les 
delegacions de la Generalitat a l’Exterior, tot mantenint 
aquelles que estan vinculades a l’acció exterior de la 
Generalitat davant la Unió Europea, davant alguns dels 
Estats membres de la Unió i davant els Estats Units 
d’Amèrica.

L’adopció d’aquestes mesures ha de tenir en compte les 
següents línies d’actuació, totes elles tendents a reduir 
la despesa corrent del sector públic administratiu: 

a) La supressió en el sí dels departaments fusionats de 
les Secretaries Sectorials corresponents.

b) La fusió de les direccions generals existents en els 
departaments fusionats per tal de garantir que cap de-
partament disposi d’un número de direccions generals 
superior a cinc.

c) L’adscripció de la Direcció General d’Habitatge al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

d) La creació de la Direcció General de Política Uni-
versitària en assumir les competències al respecte el 
Departament d’Educació.

e) La reducció en un 15% de la despesa corrent del con-
junt dels departaments fusionats en matèria de personal 
i despesa corrent.

Proposta núm. 4

El Parlament de Catalunya insta el Govern a què, en 
el termini d’un mes, presenti davant la Cambra un pla 
específic de racionalització del sector públic no admi-
nistratiu, sobre la base dels eixos següents: 

a) La reducció del nombre d’entitats autònomes ad-
ministratives existents en un 25%, tot suprimint-les o 
adscrivint les seves funcions i competències a d’altres 
entitats autònomes existents.

b) La supressió com a categoria jurídica independent de 
les actuals entitats autònomes industrials, comercials i 
financeres.

c) La fusió de L’Institut Català de Crèdit Agrari amb 
l’Institut Català de Finances.
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Proposta núm. 15

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
al Govern de l’Estat dur a terme les modificacions le-
gals necessàries per tal d’acabar amb el monopoli dels 
serveis públics d’ocupació, tot garantint la participa-
ció d’entitats privades en les tasques d’intermediació 
laboral, orientació, formació, reclutament, protecció i 
recol·locació dels treballadors.

Proposta núm. 16

El Parlament de Catalunya insta el Govern a duplicar els 
recursos destinats a la formació de demandants d’ocupa-
ció perquè, mentre estiguin desocupats o cercant feina, 
puguin participar en accions formatives que millorin 
llurs capacitats professionals, i adaptar aquests recur-
sos a les necessitats de qualificació que requereixen els 
sectors emergents i prioritaris.

Proposta núm. 17

El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar 
la formació ocupacional per a aturats a través de tutories 
personalitzades.

Mesures de suport a les petites i mitjanes em-
preses

Proposta núm. 18

El Parlament de Catalunya insta el Govern a liderar 
un gran acord amb les caixes d’estalvi catalanes a fi i 
efecte de cercar noves formules de millora de la liqui-
ditat i accés al crèdit de les empreses, els autònoms i 
els professionals.

Proposta núm. 19

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar a 
l’Institut Català de Finances d’una nova línia de finan-
çament de 10.000 milions d’euros, mitjançant concerts 
i d’altres fórmules alternatives amb entitats financeres 
destinada al finançament ordinari (actiu circulant) de 
les PIMES per a garantir la seva liquiditat i evitar in-
solvències o, en el pitjor dels casos, el tancament de 
l’empresa.

Proposta núm. 20

El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir una 
línia de crèdit per finançar una part del cost que su-
porten les empreses catalanes per accedir al mercat 
internacional.

Proposta núm. 21

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reduir a un 
màxim de 30 dies hàbils el termini de pagament de la 
Generalitat i les empreses públiques als seus proveïdors, 
amb l’objectiu d’ajudar a les Petites i Mitjanes empreses 
i als autònoms a millorar la seva liquiditat.

l’IVA (4%) al sector turístic (hosteleria, restauració i 
transport de persones).

Proposta núm. 11

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
al Govern de l’Estat aplicar un tipus reduït d’IVA a de-
terminats serveis intensius de mà d’obra, com els de 
pintura, lampisteria, electricitat i fusteria prestats a ha-
bitatges particulars.

Mesures relatives al mercat de treball i el ser-
vei públic d’ocupació

Proposta núm. 12

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que insti al 
Govern de l’Estat a impulsar de manera urgent i consen-
suada amb els agents socials i econòmics una reforma 
laboral que abordi les següents aspectes: 

a) La reforma del marc legal per tal d’afavorir l’articu-
lació i ordenació de la negociació col·lectiva de manera 
que les condicions laborals es determinin al nivell més 
adequat per afavorir l’ocupació i la productivitat.

b) L’enfortiment de la negociació col·lectiva ampliant els 
seus espais i permetent l’adaptabilitat dels convenis als 
canvis de l’entorn productiu i de l’empresa.

c) El plantejament de les reformes legals necessàries 
per eliminar la dualitat del mercat de treball garantint 
la plena vigència del principi de causalitat en la contra-
ctació, l’estabilitat dels treballadors i els mecanismes 
d’adaptació de la relació de treball.

d) El permetre la col·laboració pública - privada en els 
serveis d’ocupació en tasques com la col·locació, la 
recerca de treball, la formació i la recol·locació dels 
treballadors aturats.

e) La millora del sistema de formació professional esta-
blint garanties sobre la seva qualitat i adequació de les 
exigències reals del mercat de treball, avaluant perma-
nentment la seva eficàcia.

f) L’incrementar de les possibilitats de contractació dels 
treballadors aturats mitjançant la creació d’un portal 
pel treball, que permeti a tots els treballadors conèixer 
a temps real, totes les ofertes de feina existents en el 
serveis d’ocupació.

Proposta núm. 13

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
en el termini màxim de d’un mes, un projecte de llei de 
reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya per tal de 
fer-lo més efectiu i eficient.

Proposta núm. 14

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat i con-
veniència que el Govern elabori un pla de reforma del 
funcionament de les meses locals d’ocupació amb la 
finalitat de garantir que les propostes d’oferta formativa 
s’adaptin de manera real a les necessitats dels diferents 
sectors de l’activitat econòmica.
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Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern a que adopte 
medidas extraordinarias de contención del gasto de los 
organismos que dependan de la Generalitat para garan-
tizar la máxima austeridad en el gasto público.

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern para que el 
ICF y las entidades financieras privadas colaboren para 
garantizar líneas de crédito que permitan la liquidez 
que necesitan los autónomos y las pequeñas y medianas 
empresas para reactivar el tejido industrial catalán.

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern a que supri-
ma el régimen sancionador lingüístico que se está apli-
cando a los comerciantes y empresarios que les está cas-
tigando económicamente en lugar de apoyarles en estos 
momentos de recesión de la actividad económica.

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern a que adopte 
medidas contundentes para reducir la enorme tasa de 
desempleo que está afectando a los catalanes de entre 
16 y 29 años de edad.

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern a que lidere 
un pacto suscrito por los agentes sociales, los grupos 
parlamentarios y las entidades financieras que permita 
superar la actual situación económica.

Propuesta de resolución

El Parlament insta al Govern de la Generalitat para que 
a su vez inste al Gobierno español a que modifique la 
regulación sobre pensiones y cotizaciones de los cargos 
públicos para equipararla a las del resto de ciudadanos, 
y suprimir así la discriminación que supone que los 
diputados accedan a la cotización con sólo ocho años 
de cargo público.

Propuesta de resolución

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a que 
solicite del Gobierno central la participación de las 
comunidades autónomas en el Pacto de Estado o en 
aquellos Acuerdos que se propicien desde el Gobierno 
central y las Cortes Generales.

Palau del Parlament, 24 de febrero de 2010

Albert Rivera Díaz
Portavoz del Grupo Mixto (C’s)

Propostes de resolució presentades pel Grup Mixt (reg. 
66931, 66956)

Reg. 66931

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 133 del Reglamento de la Cámara, presentan 
las siguientes propuestas de resolución subsiguientes 
al Debate general sobre la situación económica y las 
medidas para afrontarla.

Dado el actual contexto de grave crisis económica, el 
Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Gene-
ralitat a propiciar un clima de confianza institucional 
que permita:

1. Convocar, en el plazo máximo de diez días, a los 
agentes sociales y económicos, a las federaciones de 
entidades municipalistas y a los grupos parlamentarios 
para debatir y aprobar en un escenario de consenso las 
reformas necesarias en el ámbito autonómico para ate-
nuar las consecuencias de la grave crisis económica y 
preparar las bases para la recuperación de la situación 
económica.

2. Solicitar del Gobierno español que convoque la V 
Con ferencia de Presidentes Autonómicos al objeto de 
debatir y aprobar un conjunto de políticas que propicien 
la participación de las Comunidades Autónomas en la 
reducción del déficit público, la vertebración territorial 
y la cohesión social.

Palau del Parlament, 24 de febrero de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto GP Mixto

Reg. 66956

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido de la Ciu-
dadanía presenta las siguientes propuestas de resolu-
ción subsiguientes al Debate general sobre la situación 
económica y las medidas para afrontarla (tram. 255-
00007/08).

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern a que:

1. Establezca formas de colaboración eficientes con el 
sector privado que incluyan fórmulas de cooperación 
entre el Servei d’Ocupació Català (SOC) y las agencias 
privadas de colocación.

2. Adopte las medidas que sean necesarias para que el 
Servei d’Ocupació Català (SOC) incremente su colabo-
ración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y con 
los distintos Servicios Públicos de Empleo.
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clústers emergits al nostre país com el biomèdic-farma-
cèutic, telecomunicacions, agroalimentari, etc.

Aquesta dedicació a pal·liar els efectes econòmics i 
socials de la crisi ha de persistir, és un compromís in-
eludible amb els treballadors i treballadores, amb les 
empreses i emprenedors i amb els sectors que més l’es-
tan patint, doncs l’increment de l’atur en el darrer any és 
una realitat. Però aquesta obligació s’ha d’assumir sense 
perdre de vista l’objectiu estratègic de seguir preparant 
la nostra economia per transformar el seu model pro-
ductiu i aconseguir així una sortida de la crisi el més 
aviat possible per tal d’assegurar la prosperitat futura 
dels catalans i catalanes.

L’obra del Govern de la Generalitat es va executant, 
de manera progressiva, presidida per tres grans orien-
tacions: reforçar l’Estat del Benestar, incrementar la 
qualitat democràtica i l’eficàcia dels nostres governs i 
institucions abordant les transferències i traspassos de 
competències i recursos que preveu l’Estatut de 2006 
i afrontar de forma decidida la renovació de les bases 
de la nostra prosperitat, possibilitant la transformació i 
la innovació dels nostres sectors productius per fer-los 
més competitius en el món globalitzat i per completar 
la seva modernització ecològica.

Com també, el Govern de Catalunya orienta les seves 
polítiques a impulsar mesures encomanades a assolir 
una major equitat fiscal, mantenint els elements de pro-
gressivitat del sistema, introduint els elements d’impuls 
de l’economia sostenible, i assegurant la suficiència dels 
recursos públics per a una adequada prestació dels ser-
veis a la ciutadania. Com també es fa necessari continu-
ar amb la lluita contra el frau fiscal, com a mecanisme 
d’increment dels recursos públics i de major justícia 
social.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya es referma 
en la vigència de la Resolució 520/VIII sobre l’orienta-
ció política general del Govern, en el seu apartat II: Una 
Catalunya preparada per afrontar la crisi.

La profunditat i l’impacte que la crisi té en la nostra 
economia, té un fet diferencial en relació amb la resta 
d’economies del món. A Espanya i a Catalunya hem de 
fer els esforços necessaris per sortir de la crisi i, a més, 
hem de recuperar la nostra competitivitat. Això fa ne-
cessari que afrontem la situació, no només amb mesures 
pal·liatives i a curt termini, sinó també amb reformes 
estructurals que ens permetin millorar la productivitat, 
recuperar la competitivitat, donar passos clars cap a una 
economia ecoeficient i sostenible, crear ocupació i mi-
llorar la cohesió social.

Per tant, és imprescindible el desenvolupament de me-
sures a nivell estatal que tinguin en compte el necessari 
ajustament i les reformes estructurals adequades per 
recuperar un creixement econòmic sostingut i sòlid, 
que permeti assegurar el benestar i la construcció de 
projectes vitals, engrescadors i de qualitat, a les gene-
racions futures amb la voluntat que Catalunya sigui de 
les primeres a sortir de la crisi. Hem d’aprendre dels 
errors del passat i construir una societat més justa i 
equilibrada, i més sostenible.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 66958)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que es preveu a l’article 133.1 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenten la següent Proposta de 
resolució subsegüent al Debat General sobre la situació 
econòmica i les mesures per a afrontar-la (N. T. 255-
00007/08).

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

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

Proposta de resolució

La crisi econòmica que encara avui travessa el país ha 
estat d’una dimensió i d’una complexitat sense prece-
dents per la confluència de la recessió econòmica amb 
una crisi financera global de proporcions totalment in-
esperades. Es pot afirmar, però, que el món ha evitat el 
pitjor: el risc d’un col·lapse financer que hagués portat 
l’economia mundial de la recessió a la depressió. Avui 
també podem dir que els processos de recuperació de 
l’economia mundial són un factor positiu per a la nostra 
economia i per a les seves possibilitats de recuperació.

Davant d’aquesta difícil situació, cal remarcar que el 
Govern de Catalunya va ser un dels primers a afrontar-
la, parlant clar a la societat catalana sense amagar que 
venien uns temps difícils. I, sobretot, actuant, en adop-
tar –ja a l’abril de 2008– paquets de mesures orientades 
a dinamitzar l’activitat econòmica i el mercat de treball, 
ajudar els sector socials més directament afectats per 
la crisi, atenuar les restriccions de liquiditat del sistema 
financer català i que afecten greument el crèdit a em-
preses i famílies i per aplicar mesures d’austeritat i de 
simplificació administrativa.

Des de llavors, el Govern de Catalunya s’ha fixat com 
a principal prioritat lluitar contra la crisi econòmica 
i mantenir al màxim la cohesió de la nostra societat, 
distingint-se com l’administració pública de tot l’Estat 
espanyol que hi està dedicant més recursos sobre PIB.

Per aconseguir-ho, ha orientat les seves polítiques a 
garantir la cobertura de les necessitats i dels drets de 
caràcter social del conjunt de la població de Catalunya, 
amb la ferma voluntat d’impedir que ningú quedi enrere 
com a conseqüència de la crisi, renovant el compromís 
de mantenir plenament operativa i dotada de recursos 
financers la cartera de serveis socials.

Com també, el Govern de Catalunya s’ha esmerçat en 
ajudar a mantenir l’activitat en sectors clau de la nostra 
economia, en destinar cada cop més recursos a l’assis-
tència i formació de les persones en atur i en sostenir 
l’esforç inversor directe en àmbits estratègics i en els 
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e) L’impuls de les polítiques d’ocupació, en el marc de 
la transformació de model productiu i de les necessàries 
reformes en el context de les relacions laborals.

f) L’impuls de les reformes que afavoreixin la trans-
formació del coneixement generat per les universitats 
i centres de recerca en oportunitats per a l’economia i 
la societat.

g) La necessitat d’arribar a un consens polític per al 
manteniment i millora de l’actual Estat del Benestar 
i sobre la fiscalitat que ho garanteixi, a la vegada que 
s’adopten mesures fiscals orientades a dinamitzar l’ac-
tivitat empresarial, la contractació laboral i la reducció 
del frau fiscal.

h) La importància de continuar mantenint els compro-
misos d’inversió pública en infraestructures de mobilitat 
i per ferrocarril en compliment del que es preveu a la 
Disposició addicional Tercera de l’Estatut de Catalu-
nya.

i) Mantenir l’esforç econòmic en matèria de foment de 
la R+D+I.

j) Mesures de control, transparència i gestió responsable 
del sistema financer.

k) Gestionar el conjunt de modes de transport i d’infra-
estructures logístiques a l’entorn de la xarxa ferroviària, 
millorar l’accés i la funcionalitat als ports marítims ca-
talans en amplada UIC optimitzant la seva competència 
i eficiència global i impulsar la inclusió del corredor me-
diterrani com a projecte prioritari europeu de la Xarxa 
Transeuropea del Transport.

l) Reformar el sistema i el mercat energètic per fer-lo 
més sostenible i eficient, assolint un veritable canvi de 
model.

En el marc de les mesures a curt termini per pal-
liar els efectes de la crisi

El Parlament insta el Govern a: 

a. Continuar desplegant les actuacions dels diversos 
conjunts de mesures aprovats des de l’abril del 2008 i 
dedicar una atenció especial a les actuacions concerta-
des amb els agents econòmics i socials.

b. Continuar desenvolupant mesures en l’àmbit del sos-
teniment de l’activitat econòmica, mesures destinades 
a ajudar les petites i mitjanes empreses a fer front a 
l’impacte de la crisi, mesures que serveixin per millorar 
el finançament empresarial i per ajudar a desenvolupar 
nous sectors d’activitat econòmica.

c. Continuar reforçant aquells instruments que exercei-
xen una actuació directa sobre els sectors més afec-
tats.

d. Aprovar l’aplicació de 30 milions d’euros a l’avança-
ment d’ajuts a la rehabilitació a ajuntaments; a préstecs 
a ajuntaments per ajudar a pagar despeses de comunitats 
de veïns amb problemes seriosos de morositat; al finan-
çament de contractes de copropietat; i a l’avançament 
de subvencions a promotors d’habitatges protegits en 
lloguer.

En definitiva, avui, més que mai, és imprescindible 
prendre decisions complexes, que fan necessari el con-
sens entre les forces polítiques del país, per fer front, 
amb coratge i determinació, a una situació que ha d’es-
tar per sobre dels interessos partidistes.

Avui, com en altres ocasions, Catalunya per la seva 
rellevància econòmica, té una gran responsabilitat per 
fer aportacions i propostes de canvis i de reformes en 
tots els fronts institucionals i polítics, des del consens 
i l’acció conjunta de les seves forces polítiques i amb 
plantejaments i accions compartides.

Per tots aquests motius: 

El Parlament de Catalunya, d’acord amb la iniciativa 
anunciada pel President de la Generalitat, insta el Go-
vern a convocar una cimera entre el Consell d’Insti-
tucions de l’Acord Estratègic i els representants dels 
Grups Parlamentaris amb representació al Parlament de 
Catalunya, amb l’objectiu d’actualitzar les mesures que 
conté l’Acord i, si escau, ampliar-les, i establir prioritats 
tenint en compte el context econòmic actual.

Atès que la màxima prioritat del Govern de la Genera-
litat és la lluita contra la recessió, la destrucció d’ocu-
pació, i la millora de la competitivitat i la productivitat 
de la nostra economia, tot mantenint les prestacions del 
nostre estat del benestar.

Atès que el diàleg, el pacte i l’acord són imprescindi-
bles per aconseguir el consens polític i social necessari 
per assolir aquests objectius, i que Catalunya ha donat 
sempre grans exemples d’aquest tarannà, des de l’Acord 
Estratègic per la internacionalització, la qualitat de la 
ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, 
fins els pacte nacional d’habitatge, el de la recerca i la 
innovació, el d’infraestructures, el pla per a l’ocupació 
juvenil o el recent pacte de 30 compromisos per fer front 
a la crisi i reactivar l’economia.

Atesa la responsabilitat del Govern de la Generalitat per 
fer valer al conjunt de l’Estat espanyol el model català 
de relacions econòmiques i socials, i les accions dutes 
a terme per millorar la competitivitat i la productivitat 
de la nostra economia, així com també les necessàries 
reformes estatals.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a traslladar al Govern de l’Estat, a través dels 
mecanismes de relació institucional i dels fòrums exis-
tents, una agenda de mesures i reformes que tinguin 
en compte: 

a) La millora del finançament empresarial i l’accés al 
crèdit, sobretot per part de les petites i mitjanes empre-
ses, reforçant i agilitant l’actuació de l’Institut de Crèdit 
Oficial (ICO).

b) La simplificació administrativa, la reducció de trà-
mits i la facilitat per la creació d’empreses.

c) El rigor i l’austeritat en la gestió de la despesa públi-
ca, amb criteris d’eficiència i de respecte a la distribució 
competencial.

d) Millorar la transparència dels mercats, especialment 
pel que fa referència als serveis.
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destinades al transport intermodal de mercaderies i a 
aquelles actuacions i inversions que permetin incre-
mentar significativament els nivells de competitivitat 
de l’economia.

g) Prioritzar les infraestructures vinculades al nou 
model energètic de renovables i d’estalvi i eficiència, 
previstes en l’actualització del Pla d’Energia de Cata-
lunya, com una fórmula per impulsar la competitivitat 
energètica i la recerca tecnològica.

h) Aprovar el Pla d’Acció per a la Inclusió i cohesió 
Social a Catalunya.

i) Donar el suport necessari a aquelles entitats d’inicia-
tiva social que treballen en l’àmbit de la inclusió social 
per tal de donar resposta a les situacions de precarietat 
incrementades amb l’actual situació de crisi econòmi-
ca.

2. Mesures de millora de l’entorn legal i administratiu

a) Aprofundir en els processos de simplificació admi-
nistrativa i eliminació de traves a l’activitat empresarial 
i, en aquest sentit, s’insta al Govern de la Generalitat a 
elaborar en un termini de tres mesos, un Pla de reducció 
de càrregues administratives per a petites i mitjanes 
empreses, professionals autònoms i ciutadans afectats 
especialment per la crisi econòmica.

b) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a avaluar mesures concretes com el crèdit 
fiscal reintegrable, la reconversió d’hipoteca de l’habi-
tatge habitual en lloguer o mecanismes de liquidació 
d’hipoteques com la dació en pagament, i a lliurar al 
Parlament les seves conclusions.

3. Mesures per injectar liquiditat en el sistema econò-
mic, especialment entre les PIMES i facilitar el seu ac-
cés a instruments de crèdit habitual

a) Continuar treballant per millorar el finançament em-
presarial mitjançant els instruments que la Generalitat 
ha creat amb aquesta finalitat (Institut Català de Finan-
ces, Avalis, línies departamentals de suport a l’activitat 
econòmica, etc.), avaluar-ne l’eficàcia i les millores que 
cal introduir i continuar traslladant al sector financer la 
necessitat de dinamitzar l’activitat creditícia. Impulsar 
el paper de l’ICF com a institut de crèdit públic, amb 
dotació de majors recursos i incrementant les línies de 
suport al sector empresarial, amb especial atenció a les 
PIMES.

b) Constatant l’esforç realitzat, i tenint en compte el 
marc de crisi econòmica, continuar treballant per re-
duir el termini de pagament amb l’objectiu d’arribar 
als 60 dies.

4. Mesures per afavorir el desenvolupament de l’activi-
tat empresarial i protegir especialment l’economia pro-
ductiva, l’activitat dels emprenedors i la de les PIME

c) Aprovar el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 
com a instrument mitjançant el qual l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya desenvolupa la tasca de 
planificació, foment i coordinació de la recerca i la in-
novació del país, reforçant les actuacions dirigides a 
desenvolupar una economia basada en el coneixement, 
que innovi, que fomenti l’emprenedoria i que aspiri a 

e. Aprovar l’ampliació de l’Avalloguer, d’una cobertura 
de 5 a 6 mesos d’impagaments.

f. Incrementar els recursos per polítiques de benestar 
destinades a reduir els riscos d’exclusió social i de po-
bresa derivats del nivell d’atur existent, donant a les 
persones unes condicions de vida dignes per afrontar i 
superar les situacions de vulnerabilitat presents, i cen-
trar els esforços de la política social a donar l’atenció 
necessària a les persones i famílies més vulnerables 
i depenents, accions que alhora enforteixen la creació 
d’ocupació en l’àmbit dels serveis socials.

En el marc de les mesures estructurals

El Parlament de Catalunya constata que: 

a. El principal problema que ha d’afrontar el nostre 
país és l’elevat nombre d’aturats. La principal prioritat 
a l’hora de fer front a la crisi, doncs, és tornar a crear 
ocupació. Una ocupació de qualitat i d’alt valor afegit, 
que produeixi béns i serveis innovadors, més eficients 
i de qualitat.

b. És necessari mantenir les polítiques de millora de la 
productivitat i la competitivitat per garantir que l’eco-
nomia catalana es recuperi amb pautes de creixement 
més sòlides a llarg termini.

c. La concertació, els grans acords de país, com els que 
hem desenvolupat a Catalunya per fer front als reptes 
plantejats de canvi del model productiu, són imprescin-
dibles en aquests moments de crisi econòmica.

El Parlament insta el Govern a: 

1. Mesures per afavorir que la política pressupostària 
prioritzi les polítiques de despesa vinculades a comba-
tre la crisi econòmica i garantir la cohesió social

a) Liderar la lluita contra la crisi al costat de les em-
preses i les famílies, conjuntament amb tots els grups 
polítics i els agents socials i econòmics.

b) Continuar amb la política de contenció i rigor pres-
supostari tot introduint la cultura de l’avaluació en el 
disseny i aplicació de polítiques públiques i, en aquest 
sentit, s’insta al Govern de la Generalitat per a que en 
el termini màxim de tres mesos elabori, amb la col-
laboració d’experts de reconegut prestigi, un Pla de 
racionalització i simplificació de l’estructura del sector 
públic de la Generalitat.

c) Continuar impulsant i desenvolupant els plans d’ini-
ciatives de dinamització comarcal per reforçar el teixit 
econòmic i el nivell d’ocupació.

d) Desenvolupar programes de col·laboració público-
privada per finançar i agilitar actuacions en un entorn 
de restriccions pressupostàries.

e) Continuar impulsant la inversió pública com element 
de millora de la capacitat competitiva a la vegada que 
dinamitzadora de la demanda agregada, amb criteris 
d’eficiència i de cost d’oportunitat dels recursos a l’hora 
de prioritzar i executar.

f) Desenvolupar les prioritats previstes al Pla de trans-
port de viatgers de Catalunya i del Pacte Nacional 
d’Infrastructures, especialment les infraestructures 
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f) Aprovada la futura llei, impulsar en el més breu ter-
mini possible l’Agència Catalana d’Inspecció de Tre-
ball, amb objectius de vigilància de les condicions de 
treball, especialment la inaplicació de salaris, jornades 
i drets establerts en els convenis col·lectius, i també la 
causalitat de la contractació, especialment dels joves.

g) Continuar impulsant l’Estratègia Catalana de Segu-
retat i Salut Laboral 2009-2012.

6. Mesures per impulsar un model econòmic sostenible

a) Desenvolupar una Estratègia per al desenvolupament 
sostenible de Catalunya que esdevingui una oportunitat 
per fer possible un canvi de model productiu que ga-
ranteixi el sortir d’aquesta situació de crisi amb millor 
condicions.

b) Impulsar el Pla català de lluita contra el canvi cli-
màtic, com a oportunitat per adoptar les mesures i els 
criteris necessaris per aquest canvi de model productiu 
i de cohesió social tot aplicant aquelles mesures ben 
definides i estudiades que poden contribuir al canvi cap 
a l’economia sostenible.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 66962)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 133 i 134 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
general sobre la situació econòmica i les mesures per a 
afrontar-la (tram. 255-00007/08).

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

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

Proposta de resolució per a un pacte de país en 
defensa de l’economia catalana

El Parlament de Catalunya conscient de la situació de 
crisi en què es troba l’economia catalana i amb la volun-
tat de superar-la el més ràpidament possible per tornar 
a crear ocupació, per recuperar el dinamisme de l’acti-
vitat productiva i per reiniciar el procés de sanejament 
de les finances públiques, insta a adoptar un pacte de 
país en defensa de l’economia catalana que inclogui les 
mesures següents:

1. Impuls, de comú acord entre el Govern de Catalunya, 
els grups parlamentaris de la Cambra i els diputats i 
senadors catalans a les Corts Generals, d’un front comú 
al Parlament espanyol per tal de defensar, com a mínim, 
les propostes següents:

a. Una aposta per a la moderació fiscal que es concreta 
en la supressió de l’augment dels tipus general i reduït de 
l’IVA previstos per a partir del mes de juliol de 2010.

b. La reforma en profunditat del sistema de relacions 
laborals per reduir l’elevada taxa d’atur, acabar amb la 

alts nivells de qualificació professional de les persones 
en tots els àmbits.

d) Impulsar el Consell de Política Industrial de Catalu-
nya, en els termes previstos per la Llei.

e) Impulsar noves polítiques industrials sectorials, en 
sectors emergents i sectors madurs, i utilitzar els pres-
supostos com a impulsors de demanda sofisticada.

f) Impulsar polítiques d’atracció i generació de talent 
emprenedor i recercador.

g) Desenvolupar el paper de la indústries culturals com 
a sector econòmic estratègic, i a reforçar-ne la seva acti-
vitat a través de polítiques de foment i accions de suport 
al desenvolupament empresarial i de manteniment de 
l’activitat cultural a través del foment de les programa-
cions culturals estables i de la programació de gires.

h) Emprendre estratègies per pal·liar la crisi de preus 
percebuts pels productors agropecuaris i que en gesti-
onin les circumstàncies econòmiques i socials a fi de 
minimitzar-ne els seus efectes, i per impulsar la produc-
ció d’energies renovables dirigides a les explotacions 
agrícoles i ramaderes.

i) Introduir mecanismes d’incentius en la licitació públi-
ca, d’obres i subministraments per tal que aquesta actuï 
com a tractora de la innovació empresarial, facilitant 
una major presència en la licitació pública de PIME’s i 
empreses d’economia social.

j) Desplegar el Decret de llei d’ordenació dels equipa-
ments comercials.

k) Aprovar el Pla Estratègic de Turisme 2010-2014.

l) Aprovar el Pla de Dinamització de la Moda Catalana 
2011-2015.

m) Impulsar el pla d’implementació de l’Small Business 
Act a Catalunya 2010-2013 per posicionar la PIME com 
a motor que lideri el procés de reactivació de la nostra 
economia.

5. Mesures de millora de l’ocupabilitat i les polítiques 
actives d’ocupació

a) Impulsar els treballs de la comissió interdepartamen-
tal de la formació professional de la qual formen part 
els agents econòmics i socials, amb l’objectiu de refor-
mar-la per completar el procés d’integració i excel·lència 
iniciat, i facilitar l’accés a la formació professional de 
persones en atur, renovant els programes d’acceleració 
formativa al llarg de la vida.

b) Potenciar la formació del professorat amb estades a 
les empreses i potenciar la mobilitat de l’alumnat fent 
pràctiques a l’estranger ampliant la participació en els 
programes europeus i establint acords amb altres països 
per a la formació i l’intercanvi.

c) Desenvolupar polítiques actives d’ocupació en con-
certació amb el món local.

d) Dur a terme actuacions pal·liatives de l’augment de 
l’atur estructural.

e) Reforçar els plans d’ocupació i emancipació juve-
nil.
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– Es procedirà a reestructurar globalment la formació. 
En aquest sentit, s’ampliarà de 70 a 120 hores els cursos 
de formació ocupacional i es potenciarà la formació de 
joves i majors de 45 anys a través de les escoles taller, 
cases d’ofici i tallers d’ocupació com a substitutius dels 
plans d’ocupació local.

– S’impulsarà un pla de suport a la creació d’ocupació 
a les petites i mitjanes empreses catalanes que contrac-
tin treballadors aturats amb els fons destinats als plans 
d’ocupació local.

– S’impulsarà un pla de foment als autònoms i els em-
prenedors que incorpori incentius per a la contractació 
dels primers treballadors assalariats.

b. La posta en marxa d’un programa per a aconseguir en 
un termini màxim de 5 anys la completa integració del 
sistema de formació professional a Catalunya

c. Adopció de mesures de normalització del mercat de 
l’habitatge. En aquest sentit:

– S’impulsarà, per part de la Generalitat, un Pla de com-
pra d’habitatges, acabats o en construcció, a uns preus 
equivalents, com a màxim, al valor de les hipoteques 
que tenen concedides els promotors per destinar-los a 
lloguer amb opció de compra.

– Es regularà la figura de la copropietat de les admi-
nistracions públiques per facilitar l’accés a l’habitatge 
dels joves.

– Es reduirà temporalment per a l’any 2010 de l’impost 
de transmissions patrimonials per a les vendes d’habi-
tatges.

d. La presentació immediata del Pla de Recerca i In-
novació 2010-2013 que contempli una complerta prio-
rització de la focalització del sistema de recerca català 
amb el corresponent detall del compromís pressupostari 
de cada àmbit.

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 66968)

A la Mesa del Parlament

Transaccional sobre la proposta núm. 18 del Grup 
Parlamentari Popular (reg. 66968)

El Parlament de Catalunya insta al Govern perquè, en 
el marc de les seves competències, impulsi prop de les 
entitats financeres noves fórmules de millora de la li-
quiditat i accés al crèdit de les empreses, els autònoms 
i els professionals.

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

precarietat laboral, flexibilitzar el mercat de treball i 
facilitar la contractació indefinida.

c. Instar el Govern de l’Estat a no improvisar en matèria 
de pensions i reconduir el debat a l’entorn de les matei-
xes en el marc del Pacte de Toledo.

d. Impuls d’altres reformes estructurals per a la com-
petitivitat en àmbits com la formació, la política ener-
gètica, la innovació, el foment de les exportacions, la 
política industrial i impulsar una reforma de l’adminis-
tració pública que inclogui la supressió de ministeris i 
organismes innecessaris.

e. La modificació de la normativa estatal de terminis 
de pagament per limitar el termini de pagament de les 
administracions públiques a un màxim de 30 dies i el de 
les operacions comercials entre particulars a un màxim 
de 60 dies.

f. La preservació de la inversió pública de l’Estat a 
Catalunya, donant compliment estricte a la Disposició 
addicional Tercera de l’Estatut i evitant que les retalla-
des pressupostàries del Ministeri de Foment afectin les 
inversions en infraestructures catalanes.

2. Fer arribar la liquiditat a empreses i famílies a través 
de la multiplicació d’un sistema de crèdits i d’avals pú-
blics per a petites i mitjanes empreses i microempreses 
per finançar la inversió i el seu funcionament ordinari. 
Segons els casos, aquests avals han de poder arribar a 
cobrir la totalitat de l’import finançat.

3. Lluita contra la morositat de les administracions pú-
bliques catalanes aprovant una Llei per limitar, de ma-
nera ràpida, el termini de pagaments de l’administració 
a un màxim de 30 dies.

4. Elaboració d’un Pla d’austeritat de l’administració 
pública catalana que incorpori:

– Mesures de contenció de la despesa de personal a 
l’administració pública catalana.

– Reducció en un 20% del nombre d’alts càrrecs i del 
personal eventual al servei de la Generalitat.

– Reducció del personal al servei de la Generalitat per la 
via de no cobrir els llocs vacants que es vagin produint, 
llevat d’aquells llocs vinculats a la prestació de serveis 
essencials.

– Reducció de l’absentisme laboral a l’administració.

– Fusionar, i en el seu cas suprimir, els òrgans i depar-
taments que desenvolupin funcions similars.

– Revisió de la despesa corrent, programa per programa 
amb continguts explícits de reducció i calendaris con-
crets d’execució de la mateixa amb l’objectiu de reduir 
substancialment la despesa ordinària de la Generalitat.

5. Posta en marxa d’un programa de reformes estructu-
rals per a l’economia catalana que inclogui, entre d’al-
tres, les mesures següents:

a. Una reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya i de 
les polítiques actives d’ocupació. De manera concreta:

– Es possibilitarà la participació d’entitats privades i 
sense afany de lucre en la intermediació laboral.
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 66906)

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 la següent esme-
na al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre les mesures previstes per a incentivar 
la vinguda de jutges d’altres comunitats autònomes  
(N. T. 302-00215/08).

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 de tot el text de la Moció. Nova redac-
ció: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir in-
sistint davant del Govern de l’Estat per tal que, d’acord 
amb les peticions ja reiterades, organitzi una convo-
catòria extraordinària per tal de cobrir quatre-centes 
places vacants de la judicatura pel sistema del quart 
torn, proveint-les amb lletrats amb més de deu anys 
d’experiència contrastada i en què es valori especial-
ment els jutges substituts.»

Palau del Parlament, 24 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

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures previstes per 
a incentivar la vinguda de jutges d’altres 
comunitats autònomes
Tram. 302-00215/08

Esmenes presentades
Reg. 66893, 66906 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 25.02.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 66893)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Núria de Gispert i 
Català, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació sobre les mesures previstes 
per a incentivar la vinguda de jutges d’altres comunitats 
autònomes (tram. 302-00215/08).

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’addició al primer punt de la moció

Addició: «[...] carrera professional, com ara, incremen-
tar les beques a la carrera judicial, i estudiar possibles 
incentius econòmics»

2 Esmena núm. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De supressió del segon punt de la moció.

3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’addició d’un tercer punt a la moció

Addició: «Instar el Consell General del Poder Judicial 
per tal que es convoquin anualment places de jutges i 
magistrats pel sistema del quart torn».

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Núria de Gispert i Català
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.15.

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De substitució del punt 2 del text de la Moció. Nova 
redacció: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
suport al diàleg social en el marc de la reforma labo-
ral, a fi d’arribar amb urgència a acords que redueixin 
la temporalitat i la precarietat en el mercat de treball 
i afavoreixin noves fórmules per a la col·laboració 
público-privada en la línia del que estableixen els �30 
compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el 
desenvolupament social a Catalunya� que han estat sig-
nats pel Govern i Comissions Obreres de Catalunya, 
Unió General de Treballadors, Foment del Treball i 
PIMEC, el proppassat 19 de desembre de 2009, per tal 
d’impulsar mesures per a la transformació del model 
productiu i per donar resposta a les necessitats de la 
situació econòmica actual.»

Palau del Parlament, 24 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

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les competències estatu-
tàries en matèria d’educació
Tram. 302-00217/08

Esmenes presentades
Reg. 66967 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 25.02.2010

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 66967)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten la següent esmena al text 
de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre les competències estatutàries en matèria d’educació 
(N. T. 302-00217/08).

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la desocupació
Tram. 302-00216/08

Esmenes presentades
Reg. 66860, 66913 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 25.02.2010

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 66860)

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Enric 
Millo i Rocher, diputat, d’acord amb allò que preveu 
l’article 139.4 del Reglament de la Cambra presenta la 
següent esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la desocupació (NT. 302-00216/08).

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

De modificació del punt 2

Elaborar una proposta de reforma laboral a remetre a 
les Corts Generals que doni resposta a les necessitats 
de creació de llocs de treball [...]

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

Dolors Montserrat Josep Enric Millo

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 66913)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten les següents esmenes al 
text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la desocupació (N. T. 302-00216/08).

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

De supressió del punt 1 del text de la Moció.
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4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compati-
bilitat de diputats
Tram. 234-00045/08, 234-00046/08, 234-
00047/08, 234-00048/08 i 234-00049/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 72, 25.02.2010, DSPC-P 111

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 25 de 
febrer de 2010, ha estudiat el dictamen de la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 
del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

1. D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves 
dades manifestades pels diputats Santi Rodríguez i 
Serra, Francesc Vendrell i Bayona, Daniel Pi i Noya, 
i Jaume Bosch i Mestres relatives a la professió que 
exerceixen i els càrrecs públics que ocupen, d’acord 
amb l’article 12.2 del Reglament, el Ple del Parlament 
estableix la situació de compatibilitat dels diputats Santi 
Rodríguez i Serra, Francesc Vendrell i Bayona, Daniel 
Pi i Noya, i Jaume Bosch i Mestres.

2. D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades per la diputada Núria Carreras i Jordi re-
latives a la professió que exerceix i els càrrecs públics 
que ocupa, d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el 
Ple del Parlament estableix la situació de compatibilitat 
de la diputada Núria Carreras i Jordi.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual

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

De substitució del text de la Moció. Nova redacció: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

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

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

c) Continuar treballant per subscriure un pacte estatal 
en matèria educativa que garanteixi en tot moment el 
respecte al conjunt del marc legal i competencial vi-
gent.»

Palau del Parlament, 24 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
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Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca amb el conseller d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural sobre els in-
cidents entre mossos d’esquadra i pa-
gesos a Reus (Baix Camp)
Tram. 354-00291/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 739).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del presi-
dent de la Federació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei d’ús 
dels mitjans electrònics al sector públic 
de Catalunya
Tram. 352-02067/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65415).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença del presi-
dent de l’Associació de Municipis de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei 
d’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya
Tram. 352-02068/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65415).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Delegació de funcions del president del 
Parlament
Tram. 246-00051/08

Resolució

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament 
i atès que he d’absentar-me de Catalunya el dia 26 de 
febrer, 

Resolc: 

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
dent del Parlament en el vicepresident primer, Sr. Higini 
Clotas i Cierco, el dia 26 de febrer o eventualment fins 
al meu retorn (tram. 246-00051/08).

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2010

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca amb el conseller d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural sobre la situ-
ació del sector agrari català i sobre les 
accions per a donar resposta a les pe-
ticions d’aquest sector que van donar 
lloc als incidents entre mossos d’esqua-
dra i pagesos a Reus (Baix Camp)
Tram. 354-00288/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 739).
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4.53.05.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pa-
cient i la documentació clínica
Tram. 352-02072/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consell de Col·legis de 
Farmacèutics de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre 
els drets d’informació concernent la sa-
lut i l’autonomia del pacient i la docu-
mentació clínica
Tram. 352-02073/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consell de Col·legis 
de Metges de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documenta-
ció clínica
Tram. 352-02074/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Proposta de compareixença de Josep 
Maria Casanellas Rosell, vicepresident 
de la Societat Catalana de Documenta-
ció Mèdica amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 21/2000, del 
29 de desembre, sobre els drets d’infor-
mació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02069/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Proposta de compareixença de Maria 
Rovira Barberà, membre de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i Balears i experta en docu-
mentació mèdica, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documenta-
ció clínica
Tram. 352-02070/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Catalana 
per a la Defensa de la Sanitat Pública 
amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pa-
cient i la documentació clínica
Tram. 352-02071/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).
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4.53.05.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Institut Català de la 
Salut amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pa-
cient i la documentació clínica
Tram. 352-02078/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Proposta de compareixença d’Esther 
Mitjans, directora de l’Agència Catala-
na de Protecció de Dades, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre 
els drets d’informació concernent la sa-
lut i l’autonomia del pacient i la docu-
mentació clínica
Tram. 352-02079/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Proposta de compareixença de Xavier 
Pastor, president de FòrumCIS, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient i la do-
cumentació clínica
Tram. 352-02080/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consorci de Salut i So-
cial de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documenta-
ció clínica
Tram. 352-02075/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Coordinadora d’Usu-
aris de la Sanitat amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documenta-
ció clínica
Tram. 352-02076/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Unió Catalana d’Hos-
pitals amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pa-
cient i la documentació clínica
Tram. 352-02077/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).
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4.53.05.

Proposta de compareixença de Llu-
ís Monset i Castells, director general 
de l’Associació Catalana d’Entitats de 
Salut, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pa-
cient i la documentació clínica
Tram. 352-02084/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Proposta de compareixença del degà 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de règim 
jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02085/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65745).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença del presi-
dent de la Secció de Dret Administratiu 
de la Comissió de Cultura del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públi-
ques de Catalunya
Tram. 352-02086/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65745).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de Josep 
Manel Picas, en representació de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau, amb 
relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient i la do-
cumentació clínica
Tram. 352-02081/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Proposta de compareixença de Manel 
Iglesias, expert en la matèria de l’Ins-
titut Català de la Salut, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documenta-
ció clínica
Tram. 352-02082/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Proposta de compareixença de Ricar-
do de Lorenzo i Montero, president de 
l’Associació Espanyola de Dret Sanitari, 
amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 21/2000, del 29 de de-
sembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del 
pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02083/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).



Núm. 641 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1 de març de 2010

83

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta de compareixença del presi-
dent de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Cata-
lunya
Tram. 352-02090/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65745).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants del Consell de Persones Con-
sumidores de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02091/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Associació Catalana de 
Municipis amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02092/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença del direc-
tor del Gabinet Jurídic de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de règim jurí-
dic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya
Tram. 352-02087/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65745).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença del presi-
dent de la Comissió Jurídica Assessoria 
de la Generalitat de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de règim jurídic i 
de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya
Tram. 352-02088/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65745).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença del presi-
dent de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei de 
règim jurídic i de procediment de les ad-
ministracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02089/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65745).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.
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Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Unió General de Treballa-
dors amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02096/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02097/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença de repre-
sentants d’Unió de Pagesos amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02098/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02093/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02094/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Pimec amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 352-02095/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).



Núm. 641 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1 de març de 2010

85

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta de compareixença de la se-
cretària d’Habitatge amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 352-02102/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença de la direc-
tora de l’Observatori de Dret Privat de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02103/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença del direc-
tor de l’Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària (ACSA) amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 352-02104/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença del direc-
tor general de Comerç amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02099/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença del direc-
tor general de Turisme amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02100/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença del direc-
tor general d’Alimentació, Qualitat i In-
dústries Agroalimentàries amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02101/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de les oficines municipals 
d’informació al consumidor de munici-
pis de més de cinquanta mil habitants 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02108/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Foment del Treball Na-
cional - Confederació Empresarial de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02109/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Pimec Comerç amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02110/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de cadascuna de les ofici-
nes comarcals d’informació al consumi-
dor amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02105/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de les oficines municipals 
d’informació al consumidor de munici-
pis de fins a deu mil habitants amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02106/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de les oficines municipals 
d’informació al consumidor de munici-
pis d’entre deu mil i cinquanta mil habi-
tants amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02107/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consell General de 
Cambres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02114/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consell d’Empreses 
Distribuïdores d’Alimentació de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02115/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Nacional de 
Grans Empreses de Distribució amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02116/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Confederació Empre-
sarial Comarcal de Terrassa amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02111/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació d’Organit-
zacions Empresarials de Girona amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02112/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Multisecto-
rial d’Empreses amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalu-
nya
Tram. 352-02113/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Unió Catalana d’Agèn-
cies de Viatges Emissores amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02120/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Catalana 
d’Agències de Viatges amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02121/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Catalana de 
Vending amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02122/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Confederació de Co-
merç de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02117/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Agrupament de Boti-
guers i Comerciants de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02118/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació Catalana 
de Promotors Constructors d’Edificis 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02119/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Catalana 
d’Entitats Asseguradores amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02126/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació Catalana 
de Tallers de Reparació d’Automòbils 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02127/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació Catalana 
de Venedors de Vehicles a Motor amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02128/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació Catalana 
de Caixes d’Estalvi amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 352-02123/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Unió Catalana d’Enti-
tats Asseguradores i Reasseguradores 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02124/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació de Mu-
tualitats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02125/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació Interco-
marcal d’Hostaleria i Restauració amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02132/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Confederació Empre-
sarial d’Hostaleria i Restauració de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02133/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels col·legis oficials d’agents 
de la propietat immobiliària de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02134/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Gremi de Venedors de 
Vehicles a Motor amb relació al Projec-
te de llei del codi de consum de Cata-
lunya
Tram. 352-02129/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Confederació Catala-
na d’Agroturisme i Turisme Rural amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02130/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació de Res-
taurants de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02131/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Nacional de 
Fabricants d’Electrodomèstics de Línia 
Blanca amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02138/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Espanyola 
de Fabricants de Petit Electrodomèstic 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02139/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació de Fabri-
cants d’Equips de Climatització amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02140/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació Catalana 
d’Associacions Territorials d’Empre-
saris Instal·ladors (Ferca) de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02135/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació de Comer-
ciants d’Electrodomèstics amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02136/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Gremi de Tintorers i 
Bugaders de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02137/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Nacional 
de Fabricants d’Automòbils i Camions 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02144/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Telefónica de España, 
SA, amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02145/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Gas Natural amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02146/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Espanyola 
de Fabricants de Joguines amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02141/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Espanyola 
de Fabricants d’Il·luminació amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02142/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Espanyola 
de Productes per a la Infància amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02143/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Autopistes Concessionà-
ria Espanyola, SA, i Autopistes de Cata-
lunya, SA, amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02150/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Centres Comercials Car-
refour, SA, amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02151/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02152/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Endesa amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02147/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Vodafone España amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02148/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Aigües de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02149/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).



1 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 641

94

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Unió Sindical Obrera 
de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02156/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Candidatura Autòno-
ma de Treballadors i Treballadores de 
l’Administració de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02157/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Taula d’Autònoms de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02158/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02153/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Unió de Pagesos amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02154/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Joves Agricultors i Ra-
maders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02155/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Coordinadora d’Usu-
aris de la Sanitat amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalu-
nya
Tram. 352-02162/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Unió de Consumidors 
de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02163/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Organització de Con-
sumidors i Usuaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02164/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació Nacional 
d’Associacions de Treballadors Autò-
noms-ATA amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02159/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació Sindical 
de Treballadors Autònoms Dependents 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02160/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació d’Imposi-
tors de Bancs, Caixes i Assegurances 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02161/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Agrupació per al Pro-
grés de Sant Boi amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalu-
nya
Tram. 352-02168/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Tarraco de 
Protecció als Consumidors i Usuaris de 
la Província de Tarragona amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02169/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació de Consu-
midors i Usuaris Rebacamp amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02170/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Unió Cívica de Con-
sumidors i Mestresses de Casa de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02165/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació de Con-
sumidors Independents amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02166/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació de Con-
sumidors de la Província de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02167/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació per a la In-
formació dels Consumidors amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02174/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consell Alimentari de la 
Mediterrània amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02175/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació de Coope-
ratives de Consumidors i Usuaris de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02176/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació en Defen-
sa del Consumidor i l’Usuari de Cornellà 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02171/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Alternatives al Consum 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02172/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Intercomar-
cal de Consumidors i Usuaris de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02173/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Servei de Defensa del 
Consumidor i l’Usuari amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02180/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Consum Social Català 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02181/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Teleespectadors As-
sociats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02182/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Consum Rebel, Associ-
ació de Joves Consumidors de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02177/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la cooperativa El Brot 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02178/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Abacus, SCCL, amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02179/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Reial Automòbil Club de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02186/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’associació Mujeres 
para la Democracia amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 352-02187/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació d’Usuaris 
d’Acadèmies d’Ensenyament no Oficial 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02188/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Ausbanc Consum amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02183/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Plataforma d’Usuaris 
de Renfe amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02184/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació d’Usuaris 
d’Internet amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02185/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Immunitas Vera amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02192/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Catalana 
d’Hemofília amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02193/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Promotora 
de l’Orientació del Consum de la Gent 
Gran amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02194/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 352-02189/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Celíacs de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02190/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Societat Catalana 
d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02191/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Ecom amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 352-02198/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Comitè Català de Repre-
sentants de Persones amb Discapacitat 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02199/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Institut Guttman amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02200/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Catalana de 
Cecs i Disminuïts Visuals amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02195/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Catalana 
per a la Integració del Cec amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02196/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’ONCE amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02197/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Fascicle tercer



1 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 641

102

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Salut Mental de Saba-
dell. Associació de familiars malalts, 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02204/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Justícia i Pau amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02205/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Setem amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02206/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació de Perso-
nes Sordes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02201/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació d’Associ-
acions Catalanes de Pares i Persones 
Sordes amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02202/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació Catalana 
pro Persones amb Discapacitat Intel-
lectual amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02203/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Xarxa de Consum So-
lidari amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02210/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Catalana de 
Màsters en Ciències de Consum amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02211/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Centre de Recerca i 
Informació en Consum amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02212/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Alternativa 3 amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02207/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Greenpeace amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02208/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Intermón-Oxfam amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02209/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació d’Asso-
ciacions de Pares i Mares d’Alumnes 
d’Ensenyament Secundari de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02216/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació d’Associa-
cions de Mares i Pares d’Escoles Lliures 
de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02217/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Plataforma per la Llen-
gua amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02218/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consell Escolar de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02213/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació d’AMPAS 
d’Escoles Bressol de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02214/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació d’Associ-
acions de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02215/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Òmnium Cultural amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02222/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02223/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02224/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Consum Català - Asso-
ciació Catalana de Consumidors amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02219/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació en Defensa 
de l’Etiquetatge en Català amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02220/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Institut d’Estudis Cata-
lans amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02221/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de règim jurídic i 
de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya
Tram. 352-02228/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65843).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de l’Associ-
ació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de règim 
jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02229/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65843).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Localret amb relació al 
Projecte de llei d’ús dels mitjans elec-
trònics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02230/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65845).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02225/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ús dels mit-
jans electrònics al sector públic de Ca-
talunya
Tram. 352-02226/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65842).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de l’Associ-
ació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei d’ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya
Tram. 352-02227/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65842).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.
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Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Agustí Cerrillo, expert en 
administració electrònica, amb relació 
al Projecte de llei d’ús dels mitjans elec-
trònics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02234/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65845).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei d’ús dels mitjans elec-
trònics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02235/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65847).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ús dels mitjans electrònics al sec-
tor públic de Catalunya
Tram. 352-02236/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65847).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consorci Administra-
ció Oberta de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ús dels mitjans elec-
trònics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02231/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65845).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació de Munici-
pis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya
Tram. 352-02232/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65845).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei d’ús dels mitjans elec-
trònics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02233/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65845).
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Proposta de compareixença de repre-
sentants de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei d’ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya
Tram. 352-02240/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65847).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Pimec amb relació al Pro-
jecte de llei d’ús dels mitjans electrò-
nics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02241/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65847).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Agència Catalana de Pro-
tecció de Dades amb relació al Projecte 
de llei d’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya
Tram. 352-02242/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65847).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Agència Catalana del Con-
sum amb relació al Projecte de llei d’ús 
dels mitjans electrònics al sector públic 
de Catalunya
Tram. 352-02237/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65847).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Oficina de Gestió Empre-
sarial amb relació al Projecte de llei d’ús 
dels mitjans electrònics al sector públic 
de Catalunya
Tram. 352-02238/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65847).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants del Consorci Administració 
Oberta de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ús dels mitjans electrò-
nics al sector públic de Catalunya
Tram. 352-02239/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65847).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.
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Proposta de compareixença de repre-
sentants de Pimec amb relació al Pro-
jecte de llei de règim jurídic i de procedi-
ment de les administracions públiques 
de Catalunya
Tram. 352-02246/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei de règim 
jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02247/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Organització de Con-
sumidors i Usuaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de règim jurí-
dic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya
Tram. 352-02248/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei de règim jurídic i de 
procediment de les administracions pú-
bliques de Catalunya
Tram. 352-02243/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Cata-
lunya
Tram. 352-02244/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei de 
règim jurídic i de procediment de les ad-
ministracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02245/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.
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Proposta de compareixença de Joan 
Manuel Trayter Jiménez, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de 
Girona, amb relació al Projecte de llei de 
règim jurídic i de procediment de les ad-
ministracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02252/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants del Col·legi de Secretaris, In-
terventors i Tresorers de l’Administració 
Local amb relació al Projecte de llei de 
règim jurídic i de procediment de les ad-
ministracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02253/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants del Col·legi d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públi-
ques de Catalunya
Tram. 352-02254/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de Carles 
Ramió i Matas, director de l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de règim jurí-
dic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya
Tram. 352-02249/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença d’Esther 
Mitjans i Perelló, directora de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades, amb 
relació al Projecte de llei de règim jurí-
dic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya
Tram. 352-02250/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de David 
Martínez Madero, director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de règim jurídic i de 
procediment de les administracions pú-
bliques de Catalunya
Tram. 352-02251/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.



Núm. 641 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1 de març de 2010

111

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consell de Col·legis de 
Veterinaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02258/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Gremi de Comerciants 
de Ferreteria de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02259/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació de Contact 
Center Espanyola (ACE-FECEMD) amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02260/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Associació Catalana de 
Professionals amb relació al Projecte 
de llei de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Ca-
talunya
Tram. 352-02255/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants del Consell de Col·legis de Me-
diadors d’Assegurances de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de règim 
jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02256/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65848).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consell de Col·legis de 
Farmacèutics de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02257/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença del presi-
dent de l’Associació Catalana de Munici-
pis i Comarques amb relació al Projecte 
de llei de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Ca-
talunya
Tram. 352-02264/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de Maria 
Jesús Montoro Chiner, catedràtica de 
dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Cata-
lunya
Tram. 352-02265/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’empresa Comercia 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02261/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Cata-
lunya
Tram. 352-02262/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença del presi-
dent de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Cata-
lunya
Tram. 352-02263/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Foment del Treball Na-
cional amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02268/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Pimec amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02269/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’ACESA-Abertis amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02270/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’Agustí 
Cerrillo Martínez, professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat Oberta de 
Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Cata-
lunya
Tram. 352-02266/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.

Proposta de compareixença de Josep 
Maria Vallès Casadevall, catedràtic de 
ciència política i de l’administració de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de règim 
jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya
Tram. 352-02267/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 18.02.2010.
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Nacional 
d’Empreses de Gran Distribució amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02274/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Consell d’Empreses 
Distribuïdores d’Alimentació de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02275/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02276/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Cambra de Comerç de 
Tarragona amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02271/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Carrefour SA, amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02272/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Agrupació de Botiguers 
i Comerciants de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02273/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).



Núm. 641 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1 de març de 2010

115

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Organització de Consu-
midors i Usuaris amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalu-
nya
Tram. 352-02280/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Unió de Consumidors 
d’Espanya amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02281/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació d’Usuaris 
de Serveis Financers (AUSBANC) amb 
relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02282/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació d’Unió de Pagesos amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02277/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Plataforma per la Llen-
gua amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02278/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Consum Català amb re-
lació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02279/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Proposta de compareixença de Manu-
el Nevot, propietari de Finques Nevot, 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02286/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença de Xurde 
Rocamundi, propietari d’una immobi-
liària a Arenys de Mar, amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02287/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença de José Lu-
ís Jiménez, director de l’Escola de Cri-
minologia de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02288/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Confederació de Co-
merç de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02283/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Pimec amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02284/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Empresarial 
de Publicitat amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02285/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants del Gremi d’Empresaris de Ci-
nemes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del cinema
Tram. 352-02292/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants d’Adicine, associació de distri-
buïdors independents espanyols, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02293/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Felicia-
na Piris Duque, propietària de la merce-
ria Blau Marí de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02289/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença de Miquel 
Valls, president de la Cambra de Co-
merç de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 352-02290/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 41, tinguda el dia 24.02.2010 
(DSPC-C 746).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Fedicine, federació de dis-
tribuïdors cinematogràfics, amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02291/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.
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Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Josep 
Maria Gay, professor titular d’economia 
financera i comptabilitat a la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del cinema
Tram. 352-02296/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Ramon 
Torrent, catedràtic de política econòmi-
ca i dret econòmic internacional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02297/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Fece, Federació de Cine-
mes d’Espanya, amb relació al Projecte 
de llei del cinema
Tram. 352-02294/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants d’Unic, associació europea de 
sales de cinema, amb relació al Projecte 
de llei del cinema
Tram. 352-02295/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.
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Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Jesús 
López Fernández, investigador del Cen-
tre d’Estudis i Recerca d’Humanitats de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei del cine-
ma
Tram. 352-02300/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Joan M. 
Gual, president de l’Associació d’Actors 
i Directors Professionals de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del cine-
ma
Tram. 352-02301/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Carlos 
Padrós, professor titular de dret admi-
nistratiu de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del cinema
Tram. 352-02298/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Jordi 
López Sintas, professor titular del De-
partament d’Economia de l’Empresa i 
director del Centre d’Estudis i de Re-
cerca d’Humanitats de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02299/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Festival Internacional 
de Cinema Fantàstic de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02304/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Coordinadora de Fes-
tivals de Cinema i Vídeo de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del cine-
ma
Tram. 352-02305/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Joan 
Manuel Parra, president de l’Associació 
Catalana d’Empreses Audiovisuals, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02302/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Comissió de Profes-
sionals de Doblatge de l’Associació 
d’Actors i Directors Professionals de 
Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei del cinema
Tram. 352-02303/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.
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Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Javier 
Atance, de Productors Audiovisuals de 
Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei del cinema
Tram. 352-02308/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Jaume 
Ferrús, de l’Associació de Productors 
Independents de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02309/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Col·legi Oficial de l’Au-
diovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02306/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de CIMA-Catalunya, As-
sociació de Dones Cineastes i Mitjans 
Audiovisuals, amb relació al Projecte de 
llei del cinema
Tram. 352-02307/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.
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Proposta de compareixença del presi-
dent de l’Associació Catalana de Munici-
pis i Comarques amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupa-
ció pública
Tram. 352-02312/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66603).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Comissions Obreres 
amb relació al Projecte de llei de mesu-
res en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02313/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66603).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació al Projecte de llei 
de mesures en matèria d’ocupació pú-
blica
Tram. 352-02314/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66603).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Ricard 
Figueras, de Barcelona Audiovisual, 
amb relació al Projecte de llei del cine-
ma
Tram. 352-02310/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença del presi-
dent de la Federació Catalana de Mu-
nicipis amb relació al Projecte de llei 
de mesures en matèria d’ocupació pú-
blica
Tram. 352-02311/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66603).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.



Núm. 641 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1 de març de 2010

123

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Pimec amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02321/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66629).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Foment del Treball Na-
cional amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02322/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66629).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Unió Sindical Obrera 
amb relació al Projecte de llei de mesu-
res en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02315/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66603).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de la Can-
didatura Autònoma de Treballadors i 
Treballadores de l’Administració de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei 
de mesures en matèria d’ocupació pú-
blica
Tram. 352-02316/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66603).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Central Sindical Inde-
pendent i de Funcionaris amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02317/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66603).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.



1 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 641

124

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta de compareixença d’Enric 
Garriga i Trullols, president del Cercle 
d’Agermanament Occitanocatalà, amb 
relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02326/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 66632).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Joan 
Amorós, president de la Fundació Oc-
citanocatalana, amb relació al Projecte 
de llei de l’aranès
Tram. 352-02327/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 66632).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Joan 
Martí i Castell, president de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, amb relació al Projecte de llei de 
l’aranès
Tram. 352-02328/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

Proposta de compareixença de l’Associ-
ació de Professors pel Bilingüisme amb 
relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02323/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de l’Asso-
ciació per la Tolerància amb relació al 
Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02324/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’Emili Me-
dán i Ané, alcalde de Les (Val d’Aran), 
amb relació al Projecte de llei de l’ara-
nès
Tram. 352-02325/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.
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Proposta de compareixença de David 
Grosclaude, membre de l’Institut d’Es-
tudis Occitans, amb relació al Projecte 
de llei de l’aranès
Tram. 352-02331/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 66632).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Frederic 
Vergés, membre de la Secció Lingüísti-
ca de l’Institut d’Estudis Aranesi, amb 
relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02332/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 66632).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’Aitor 
Carrera, professor de la Universitat de 
Lleida, amb relació al Projecte de llei de 
l’aranès
Tram. 352-02333/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 66632).

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 66632).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Xavier 
Lamuela, catedràtic de la Universitat de 
Girona, amb relació al Projecte de llei 
de l’aranès
Tram. 352-02329/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 66632).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Jèp de 
Montoya, president de l’Institut d’Estu-
dis Aranesi, amb relació al Projecte de 
llei de l’aranès
Tram. 352-02330/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 66632).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.
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Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 66632).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’Eduardo 
López-Dóriga Enríquez, president de 
l’Associació per la Tolerància, amb re-
lació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02337/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66634).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Associació de Tècnics de 
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei 
de mesures en matèria d’ocupació pú-
blica
Tram. 352-02338/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Associació Catalana de 
Gestió Pública amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupa-
ció pública
Tram. 352-02339/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Patrici 
Pujada, president del Grup de Lingüís-
tica Occitana, amb relació al Projecte de 
llei de l’aranès
Tram. 352-02334/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 66632).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Jaume 
Figueras, membre de l’Institut Català 
d’Estudis Occitans, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02335/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 66632).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Vicenç 
Simó, notari, amb relació al Projecte de 
llei de l’aranès
Tram. 352-02336/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02343/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Federació Catalana de 
Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02344/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Cambra de Comerç de 
Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02345/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants del Col·legi d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02340/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants del Col·legi de Secretaris, In-
terventors i Tresorers amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02341/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Institut Català d’Avaluació 
de Polítiques Públiques amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02342/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.
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Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Unió Sindical Obrera de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de mesures en matèria d’ocupació pú-
blica
Tram. 352-02349/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants del Sindicat de l’Administració 
de la Intersindical - Confederació Sindi-
cal de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupa-
ció pública
Tram. 352-02350/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Confederació General de 
Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02351/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Unió General de Tre-
balladors de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02346/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Comissió Obrera Nacio-
nal de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupa-
ció pública
Tram. 352-02347/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Candidatura Autònoma 
de Treballadors i Treballadores de l’Ad-
ministració de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02348/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.
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Proposta de compareixença de Fran-
cisco Longo Martínez, director de l’Ins-
titut de Governança i Direcció Pública 
d’ESADE, amb relació al Projecte de llei 
de mesures en matèria d’ocupació pú-
blica
Tram. 352-02355/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de José 
Ramón Pin, professor titular de la cà-
tedra José Felipe Bertrán de Govern i 
Lideratge en l’Administració Pública de 
l’IESE Business School, amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02356/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Rafa-
el Jiménez Asensio, professor de dret 
constitucional de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de 
llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02357/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei de mesu-
res en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02352/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Pimec amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02353/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Confederació Empresari-
al Comarcal de Terrassa amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02354/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.
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Proposta de compareixença de Carles 
Ramió Matas, professor de ciències po-
lítiques de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de mesu-
res en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02361/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Xavier 
Boltaina Bosch, professor de dret admi-
nistratiu de la Universitat de Barcelona i 
director de Recursos Humans a l’Admi-
nistració local, amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupa-
ció pública
Tram. 352-02362/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Joan 
Manuel Trayter Jiménez, professor de 
dret administratiu de la Universitat de 
Girona, amb relació al Projecte de llei 
de mesures en matèria d’ocupació pú-
blica
Tram. 352-02363/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Manuel 
Pérez, professor de dret públic d’ESA-
DE, amb relació al Projecte de llei de me-
sures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02358/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Joan 
Mauri Majós, professor de dret admi-
nistratiu de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de mesu-
res en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02359/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Joan 
Subirats Humet, professor de ciències 
polítiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupa-
ció pública
Tram. 352-02360/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.
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Proposta de compareixença d’Enric 
Argullol i Murgadas, professor de dret 
administratiu de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei de 
mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02367/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Comissions Obreres 
amb relació al Projecte de llei de mesu-
res en matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02368/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66844).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació al Projecte de llei 
de mesures en matèria d’ocupació pú-
blica
Tram. 352-02369/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66844).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Josep 
Ramon Barberà Gomis, professor de 
dret administratiu de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de 
llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02364/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Josep 
Maria Lozano Soler, professor titular 
d’ESADE, amb relació al Projecte de 
llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02365/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença d’Àngel 
Castiñeira Fernández, professor titular 
d’ESADE i director de l’Obsevatori de 
Valors, amb relació al Projecte de llei 
de mesures en matèria d’ocupació pú-
blica
Tram. 352-02366/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.
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Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Joan 
Mauri Majós amb relació al Projecte de 
llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 352-02373/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66844).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Lluís Mi-
ró Solà amb relació al Projecte de llei 
de mesures en matèria d’ocupació pú-
blica
Tram. 352-02374/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66844).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença d’Artur 
Obach Martínez amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupa-
ció pública
Tram. 352-02375/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66844).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació de Munici-
pis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupa-
ció pública
Tram. 352-02370/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66844).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02371/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66844).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Carles 
Ramió i Matas amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupa-
ció pública
Tram. 352-02372/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66844).
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Proposta de compareixença de Joan 
Silvestre i Albertí, alcalde de Pals (Baix 
Empordà), amb relació al Projecte de llei 
de declaració del Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues 
reserves naturals parcials i d’una reser-
va natural integral
Tram. 352-02378/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’Estanis-
lau Puig Artigas, alcalde de l’Escala 
(Baix Empordà), amb relació al 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
Tram. 352-02379/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Rafael 
Jiménez Asensio amb relació al Projec-
te de llei de mesures en matèria d’ocu-
pació pública
Tram. 352-02376/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66844).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Josep 
Maria Rufí i Pagès, alcalde de Torroella 
de Montgrí (Baix Empordà), amb relació 
al 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. 352-02377/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.
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Proposta de compareixença de Salva-
dor Coll i Serra, alcalde de Fontanilles 
(Baix Empordà), amb relació al 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
Tram. 352-02382/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Plataforma Defensem 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de declaració del Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues 
reserves naturals parcials i d’una reser-
va natural integral
Tram. 352-02383/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Joan 
Sabrià i Giralt, alcalde de Palau-sator 
(Baix Empordà), amb relació al 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
Tram. 352-02380/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Jaume 
Gifre i Viñas, alcalde de Bellcaire d’Em-
pordà (Baix Empordà), amb relació al 
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. 352-02381/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.
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Proposta de compareixença de Genís 
Dalmau i Burgués, representant dels 
centres d’immersió que operen a les 
illes Medes, amb relació al 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
Tram. 352-02386/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Joan 
Caball, coordinador nacional d’Unió de 
Pagesos, amb relació al Projecte de llei 
de declaració del Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues 
reserves naturals parcials i d’una reser-
va natural integral
Tram. 352-02387/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’Enric Vi-
lert i Butchosa, president de la Diputa-
ció de Girona i del Patronat de Turisme 
Costa Brava, amb relació al 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
Tram. 352-02384/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’un repre-
sentant de l’Agrupació de Defensa Ve-
getal de l’Arròs de Pals, amb relació al 
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. 352-02385/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.
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Proposta de compareixença de Jordi 
Juan del Molino, del Club Nàutic Estar-
tit, amb relació al Projecte de llei de de-
claració del Parc Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva na-
tural integral
Tram. 352-02390/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’Albert Al-
bertí, de l’Associació de Naturalistes de 
Girona, amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter, de dues re-
serves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 352-02391/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Ramon 
Fortià, del Grup de Defensa del Patri-
moni del Baix Empordà, amb relació al 
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. 352-02388/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Pere Es-
trader, de la Confraria de Pescadors de 
l’Estartit, amb relació al Projecte de llei 
de declaració del Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues 
reserves naturals parcials i d’una reser-
va natural integral
Tram. 352-02389/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.
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Proposta de compareixença de Xavier 
Quintana, del Grup de Recerca en Lim-
nologia de Llacunes i Aiguamolls Medi-
terranis de la Universitat de Girona, amb 
relació al 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 natu-
ral integral
Tram. 352-02394/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Manel 
Cunill, de la Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural, amb relació al Pro-
jecte 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. 352-02395/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’Ignasi 
Batet, de la Institució Altempordanesa 
d’Estudis Naturals, amb relació al Pro-
jecte 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. 352-02392/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Fòrum de l’Escala amb 
relació al 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 natu-
ral integral
Tram. 352-02393/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Jaume 
Ferrús, de l’Associació de Productors 
Independents de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02398/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Ramon 
Colom, de Barcelona Audiovisual, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02399/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Proposta de compareixença d’Oriol 
Amat, catedràtic d’economia financera 
i comptabilitat de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02396/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació de Produc-
tors Audiovisuals de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02397/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.
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na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Acadèmia de Cinema 
Català amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02402/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’Ignasi 
Pere Ferré, de la Xarxa Nacional de Ci-
nema de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei del cinema
Tram. 352-02400/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Josep 
Maixenchs, director de l’Escola Superi-
or de Cinema i Audiovisuals de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02401/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Daniel 
Condeminas, degà del Col·legi Professi-
onal de l’Audiovisual de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02405/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Romà 
Gubern, catedràtic emèrit de Comuni-
cació Audiovisual de la UAB, amb rela-
ció al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02406/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Despatx d’Advocats 
Garrigues amb relació al Projecte de 
llei del cinema
Tram. 352-02403/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Cami-
lo Tarrazón, del Gremi d’Empresaris de 
Cinemes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02404/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.
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Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Carlos 
Rodríguez, de la Coordinadora de Fes-
tivals i Mostres de Cinema i Vídeo de 
Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei del cinema
Tram. 352-02409/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’Oriol 
Ivern, de la Productora Cromosoma, 
amb relació al Projecte de llei del cine-
ma
Tram. 352-02407/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Julio La-
maña, de la Federació Catalana de Ci-
neclubs, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02408/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Filmoteca de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02412/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Unió General de Treba-
lladors amb relació al Projecte de llei 
de mesures en matèria d’ocupació pú-
blica
Tram. 352-02413/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Associació d’Actors i Di-
rectors Professionals de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02410/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Fedicine amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02411/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66851).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.
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Proposta de compareixença d’Enrique 
González Macho, president d’Adicine, 
amb relació al Projecte de llei del ci-
nema
Tram. 352-02417/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 
800).

Proposta de compareixença de Juan 
Ramón Gómez-Fabra, president de Fe-
ce, amb relació al Projecte de llei del ci-
nema
Tram. 352-02418/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei de mesures en 
matèria d’ocupació pública
Tram. 352-02414/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Central Sindical Inde-
pendent i de Funcionaris amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 352-02415/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.02.2010.

Proposta de compareixença de Luis 
Hernández de Carlos, president de Fe-
dicine, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02416/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).
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Proposta de compareixença de Ramon 
Torrent, catedràtic de política econòmi-
ca i dret econòmic internacional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02421/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Foment del Treball Na-
cional amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02422/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Fernan-
do Evole, vicepresident d’UNIC, amb re-
lació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02419/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Josep 
Maria Gay, professor titular d’economia 
financera i comptabilitat de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei del cinema
Tram. 352-02420/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).
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Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Ajuntament de Pals (Baix 
Empordà), amb relació al Projecte de llei 
de declaració del Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues 
reserves naturals parcials i d’una reser-
va natural integral
Tram. 352-02425/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’Estanis-
lau Puig, alcalde de l’Escala (Baix Em-
pordà), amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter, de dues re-
serves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 352-02426/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Joan 
Sabrià, alcalde de Palau-sator (Baix Em-
pordà), amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter, de dues re-
serves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 352-02427/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de Pimec amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02423/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Josep 
Maria Rufí, alcalde de Torroella de Mont-
grí (Baix Empordà), amb relació al Pro-
jecte 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. 352-02424/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.
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Proposta de compareixença d’Enric Vi-
lert, president de la Diputació de Girona 
i del Patronat de Turisme Costa Brava, 
amb relació al Projecte de llei de decla-
ració del Parc Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva na-
tural integral
Tram. 352-02431/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Comunitat de Regants 
de la Presa de Colomers amb relació al 
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. 352-02432/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Comunitat de Regants de 
la Séquia del Molí de Pals amb relació 
al 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. 352-02433/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Jaume 
Gifre, alcalde de Bellcaire d’Empordà 
(Baix Empordà), amb relació al 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
Tram. 352-02428/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Salva-
dor Coll, alcalde de Fontanilles (Baix 
Empordà), amb relació al 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
Tram. 352-02429/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Plataforma Defensem Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter, de dues re-
serves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 352-02430/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.
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Proposta de compareixença de Jordi 
Juan del Molino, del Club Nàutic Estar-
tit, amb relació al Projecte de llei de de-
claració del Parc Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva na-
tural integral
Tram. 352-02437/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’Albert Al-
bertí, de l’Associació de Naturalistes de 
Girona, amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter, de dues re-
serves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 352-02438/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’Ignasi 
Batet, de la Institució Altempordanesa 
d’Estudis Naturals, amb relació al Pro-
jecte 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. 352-02439/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Joan 
Caball, coordinador nacional d’Unió de 
Pagesos, amb relació al Projecte de llei 
de declaració del Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues 
reserves naturals parcials i d’una reser-
va natural integral
Tram. 352-02434/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Ramon 
Fortià, del Grup de Defensa del Patri-
moni del Baix Empordà, amb relació al 
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. 352-02435/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Pere Es-
trader, de la Confraria de Pescadors de 
l’Estartit, amb relació al Projecte de llei 
de declaració del Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues 
reserves naturals parcials i d’una reser-
va natural integral
Tram. 352-02436/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.
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Proposta de compareixença de repre-
sentants de Productors Audiovisuals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02443/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Fedicine amb relació al Pro-
jecte de llei del cinema
Tram. 352-02444/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Fòrum de l’Escala amb 
relació al 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 natu-
ral integral
Tram. 352-02440/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Xavier 
Quintana, del Grup de Recerca en Lim-
nologia de Llacunes i Aiguamolls Medi-
terranis de la Universitat de Girona, amb 
relació al 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 natu-
ral integral
Tram. 352-02441/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Manell 
Cunill, de la Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural, amb relació al Pro-
jecte 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. 352-02442/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.
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Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Institut Català de Finan-
ces amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02447/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’Albert 
Sàez i Casas, president del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02448/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants del Gremi d’Empresaris de Ci-
nemes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del cinema
Tram. 352-02445/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Institut Català de les In-
dústries Culturals amb relació amb re-
lació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02446/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Fascicle quart
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Proposta de compareixença de Mar-
tí Gasull, de la Plataforma per la Llen-
gua, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02451/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Associació d’Actors i Di-
rectors Professionals de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02452/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Mònica 
Terribas, directora de Televisió de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02449/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Josep 
Maixenchs, director de l’Escola Superi-
or de Cinema i Audiovisuals de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02450/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).
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Proposta de compareixença de Ramon 
Torrent, catedràtic de política econòmi-
ca i dret econòmic internacional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02455/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’Oriol 
Amat Salas, catedràtic d’economia i 
empresa de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02456/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Lluís 
Jou i Mirabent, exdirector general de 
Política Lingüística, amb relació al Pro-
jecte de llei del cinema
Tram. 352-02453/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Julio 
Fernández, president de Filmax, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02454/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).
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Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Coordinadora de Festi-
vals de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del cinema
Tram. 352-02459/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Foment del Treball Nacio-
nal amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02460/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Josep 
Maria Gay, professor titular d’economia 
financera i comptabilitat de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei del cinema
Tram. 352-02457/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Federació Catalana de Ci-
neclubs amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02458/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).
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Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Unió General de Treba-
lladors amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02463/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Acadèmia de Cinema Ca-
talà amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02464/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Pimec amb relació al Pro-
jecte de llei del cinema
Tram. 352-02461/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de repre-
sentants de Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02462/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).
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Proposta de compareixença de repre-
sentants del Col·legi Professional de 
l’Audiovisual de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 352-02467/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Ajuntament de Torroe-
lla de Montgrí (Baix Empordà) amb rela-
ció al 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
Tram. 352-02468/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Mont-
serrat Bou, representant de CIMA-Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 352-02465/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Proposta de compareixença de Sagrario 
Santórum, representant de CIMA-Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 352-02466/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 24.02.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 43, tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Ajuntament de Bellcai-
re d’Empordà (Baix Empordà) amb rela-
ció al 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
Tram. 352-02472/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Ajuntament de Fon-
tanilles (Baix Empordà) amb relació al 
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. 352-02473/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Plataforma Defensem 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de declaració del Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues 
reserves naturals parcials i d’una reser-
va natural integral
Tram. 352-02474/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Ajuntament de Pals 
(Baix Empordà) amb relació al 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
Tram. 352-02469/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Ajuntament de l’Escala 
(Baix Empordà) amb relació al 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
Tram. 352-02470/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Ajuntament de Palau-
sator (Baix Empordà) amb relació al 
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. 352-02471/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.
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Proposta de compareixença de Joan 
Caball, coordinador nacional d’Unió de 
Pagesos, amb relació al Projecte de llei 
de declaració del Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues 
reserves naturals parcials i d’una reser-
va natural integral
Tram. 352-02478/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Ramon 
Fortià, del Grup de Defensa del Patri-
moni del Baix Empordà, amb relació al 
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. 352-02479/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Pere Es-
trader, de la Confraria de Pescadors de 
l’Estartit, amb relació al Projecte de llei 
de declaració del Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues 
reserves naturals parcials i d’una reser-
va natural integral
Tram. 352-02480/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Diputació de Girona 
i del Patronat de Turisme Costa Brava 
amb relació al Projecte de llei de decla-
ració del Parc Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva na-
tural integral
Tram. 352-02475/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Comunitat de Regants 
de la Presa de Colomers amb relació al 
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. 352-02476/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Comunitat de Regants 
de la Séquia del Molí de Pals amb rela-
ció al 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
Tram. 352-02477/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació del Fòrum de l’Escala amb 
relació al 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 natu-
ral integral
Tram. 352-02484/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Xavier 
Quintana, del Grup de Recerca en Lim-
nologia de Llacunes i Aiguamolls Medi-
terranis de la Universitat de Girona, amb 
relació al 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 natu-
ral integral
Tram. 352-02485/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Manell 
Cunill, de la Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural, amb relació al Pro-
jecte 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. 352-02486/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Proposta de compareixença de Jordi 
Juan del Molino, del Club Nàutic Estar-
tit, amb relació al Projecte de llei de de-
claració del Parc Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva na-
tural integral
Tram. 352-02481/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’Albert Al-
bertí, de l’Associació de Naturalistes de 
Girona, amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter, de dues re-
serves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 352-02482/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’Ignasi 
Batet, de la Institució Altempordanesa 
d’Estudis Naturals, amb relació al Pro-
jecte 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. 352-02483/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.
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Proposta de compareixença de Sergi 
Pérez Hernández, vicepresident de Medi 
Ambient de la Federació Catalana d’Ac-
tivitats Subaquàtiques, amb relació al 
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. 352-02489/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Tomàs 
Ferrer Fernández, portaveu del sector 
nàutic, amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter, de dues re-
serves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 352-02490/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Josep 
Mir, president de la Societat de Caça-
dors de Torroella, Ullà, Bellcaire i l’Es-
cala, amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter, de dues re-
serves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 352-02491/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Joan 
Ball·llosera Llagostera, portaveu de la 
Plataforma Defensem Catalunya, amb 
relació al 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 natu-
ral integral
Tram. 352-02487/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença d’Enric 
Costa Llop, de l’Associació de Propie-
taris i Pagesos de l’Escala, amb relació 
al 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. 352-02488/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.
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Sol·licitud de compareixença de Joa-
quim Llimona i Balcells, president del 
Consell Català del Moviment Europeu, 
davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Unió Europea perquè informi sobre la 
participació del Consell en les activitats 
de difusió de la presidència espanyola 
de la Unió Europea
Tram. 356-00553/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió núm. 19, tinguda el dia 18.02.2010 (DSPC-C 
740).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya davant la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut perquè 
informin sobre els resultats de l’avalu-
ació del Pla nacional de joventut de Ca-
talunya
Tram. 356-00555/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 22, tinguda el dia 18.02.2010 (DSPC-C 741).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Proposta de compareixença de Begoña 
Cervera Molina, representant dels pro-
pietaris d’habitatges de la Vall de Santa 
Creu (Baix Empordà), al Port de la Selva, 
amb relació al Projecte de llei de decla-
ració del Parc Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva na-
tural integral
Tram. 352-02492/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 25.02.2010.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants d’Unió de Pagesos davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca perquè valorin els incidents entre 
mossos d’esquadra i pagesos a Reus 
(Baix Camp)
Tram. 356-00527/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, en la sessió núm. 35, tinguda el dia 18.02.2010 
(DSPC-C 739).

Sol·licitud de compareixença del secre-
tari general de Joventut davant la Co-
missió sobre les Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre els resultats de 
l’avaluació del Pla nacional de joventut 
de Catalunya
Tram. 356-00548/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 22, tinguda el dia 18.02.2010 (DSPC-C 741).
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Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Institut de Reinserció So-
cial davant la Comissió de Benestar i 
Immigració perquè informin sobre les 
línies d’actuació d’aquesta entitat
Tram. 356-00563/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Consol Prados 
Martínez, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt (reg. 
65629).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 18.02.2010.

Sol·licitud de compareixença de Maria 
Teresa González, presidenta de la Fun-
dació Espanyola de Diàlisi, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre 
els resultats de l’estudi «Sostenibilitat 
i equitat en el tractament renal substi-
tutiu»
Tram. 356-00660/08

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. 66015).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 18.02.2010.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Federació de Municipis 
de Catalunya davant la Comissió sobre 
les Polítiques de Joventut perquè infor-
min sobre els resultats de l’avaluació del 
Pla nacional de joventut de Catalunya
Tram. 356-00556/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 22, tinguda el dia 18.02.2010 (DSPC-C 741).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques davant la Co-
missió sobre les Polítiques de Joventut 
perquè informin sobre els resultats de 
l’avaluació del Pla nacional de joventut 
de Catalunya
Tram. 356-00557/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 22, tinguda el dia 18.02.2010 (DSPC-C 741).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).
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Sol·licitud de compareixença de David 
Bondia, professor titular de dret inter-
nacional públic i relacions institucionals 
de la Universitat de Barcelona, davant 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat, 
perquè presenti les conclusions de les 
primeres sessions del Tribunal
Tram. 356-00665/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Antoni Comín Oliveres, 
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Rafel Luna i Vivas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
José Domingo Domingo, del Grup Mixt (reg. 66654).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 24.02.2010.

Sol·licitud de compareixença de José 
Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit 
del Tribunal Suprem i membre del Jurat 
del Tribunal Russell sobre Palestina a 
Barcelona, davant la Comissió de Coo-
peració i Solidaritat, perquè presenti les 
conclusions de les primeres sessions 
del Tribunal
Tram. 356-00666/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Antoni Comín Oliveres, 
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Rafel Luna i Vivas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
José Domingo Domingo, del Grup Mixt (reg. 66654).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 24.02.2010.

Sol·licitud de compareixença de Josep 
Maria Sabaté, director del Servei Ca-
talà de la Salut, i Josep Fité, conseller 
delegat del Consorci Sanitari Integral, 
davant la Comissió de Salut, perquè in-
formin sobre les adjudicacions de pro-
jectes i obres de l’Hospital Moisès Brog-
gi de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Tram. 356-00663/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66490).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 18.02.2010.

Sol·licitud de compareixença de Pierre 
Galand, coordinador del Comitè Orga-
nitzador Internacional del Tribunal Rus-
sell sobre Palestina, davant la Comis-
sió de Cooperació i Solidaritat, perquè 
presenti les conclusions de les prime-
res sessions del Tribunal que es duran 
a terme a Barcelona
Tram. 356-00664/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Antoni Comín Oliveres, 
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Rafel Luna i Vivas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
José Domingo Domingo, del Grup Mixt (reg. 66654).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 24.02.2010.
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Sol·licitud de compareixença de Conxa 
Pinós, directora de la campanya «Bir-
mània per la pau», davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 
perquè informi sobe la participació dels 
grups i els partits en les eleccions de 
Birmània del 2010
Tram. 356-00669/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Francesc Xavier Boya 
i Alós, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Marta Cid i Pañella, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Ven-
drell i Bayona, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Francesc Pané Sans, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, José Domingo Domingo, del Grup Mixt 
(reg. 67401).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior i de la Unió Europea, sessió del 26.02.2010.

Proposta de compareixença de Celes-
tino Corbacho Chaves, expresident del 
Consell Rector del Consorci Sanitari In-
tegral; Núria Marín, presidenta del Con-
sell Rector del Consorci Sanitari Inte-
gral; Josep Fité, conseller delegat del 
Consorci Sanitari Integral, i Santiago 
Nofuentes, director general del Consor-
ci Sanitari Integral, amb relació a l’Infor-
me de fiscalització 29/2009, referent al 
Consorci Sanitari Integral, corresponent 
al 2007
Tram. 362-00001/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comp-
tes, en la sessió núm. 25, tinguda el dia 25.02.2010 
(DSPC-C 747).

Sol·licitud de compareixença de Josep 
Maria Álvarez i Suárez, secretari general 
de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya, davant la Comissió de Tre-
ball, Indústria, Comerç i Turisme perquè 
exposi el seu criteri sobre la crisi i les 
mesures per a afrontar-la
Tram. 356-00667/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Montserrat Capdevila 
Tatché, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Uriel Bertran Arrué, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Enric Mi-
llo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Mixt 
(reg. 66883).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 24.02.2010.

Sol·licitud de compareixença de Joan 
Carles Gallego Herrera, secretari ge-
neral de Comissions Obreres de Cata-
lunya, davant la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme perquè ex-
posi el seu criteri sobre la crisi i les me-
sures per a afrontar-la
Tram. 356-00668/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Montserrat Capdevila 
Tatché, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Uriel Bertran Arrué, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Enric Mi-
llo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Mixt 
(reg. 66884).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 24.02.2010.
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4.53.10.

Compareixença de Joan Aregio Navar-
ro, regidor de l’Ajuntament de Tarrago-
na i coordinador de la negociació entre 
l’Ajuntament de Tarragona i l’entitat mu-
nicipal descentralitzada de la Canonja 
en el procés de segregació, amb relació 
al Projecte de llei de creació del munici-
pi de la Canonja
Tram. 353-00734/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 63 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.02.2010 (DSPC-C 732).

Compareixença de Josep Llop Tous, ar-
quitecte municipal de l’entitat municipal 
descentralitzada de la Canonja, amb re-
lació al Projecte de llei de creació del 
municipi de la Canonja
Tram. 353-00735/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 63 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.02.2010 (DSPC-C 732).

Compareixença de Josep Canadell Ve-
ciana, exalcalde de la Canonja, amb re-
lació al Projecte de llei de creació del 
municipi de la Canonja
Tram. 353-00736/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 63 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.02.2010 (DSPC-C 732).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 46 de la Co-
missió de Salut, del 18.02.2010 (DSPC-C 738).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Roc Muñoz Martí-
nez, alcalde de la Canonja, amb relació 
al Projecte de llei de creació del muni-
cipi de la Canonja
Tram. 353-00732/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 63 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.02.2010 (DSPC-C 732).

Compareixença de Josep Poblet i Tous, 
president de la Diputació de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei de creació 
del municipi de la Canonja
Tram. 353-00733/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 63 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.02.2010 (DSPC-C 732).
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4.53.15.

Compareixença d’Eudald Roca i Gràcia, 
president del Consell Comarcal del Tar-
ragonès, amb relació al Projecte de llei 
de creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00741/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 63 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.02.2010 (DSPC-C 732).

Compareixença d’una representació de 
la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de creació 
del municipi de la Canonja
Tram. 353-00742/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 63 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.02.2010 (DSPC-C 732).

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació al Projecte de llei 
de creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00743/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 63 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.02.2010 (DSPC-C 732).

Compareixença de Raül Vilanova Mata, 
exdirector de Ràdio La Canonja, amb re-
lació al Projecte de llei de creació del 
municipi de la Canonja
Tram. 353-00737/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 63 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.02.2010 (DSPC-C 732).

Compareixença de Francesc Roig Que-
ralt, historiador, amb relació al Projec-
te de llei de creació del municipi de la 
Canonja
Tram. 353-00738/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 63 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.02.2010 (DSPC-C 732).

Compareixença de Josep Fèlix Balles-
teros i Casanova, alcalde de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei de creació 
del municipi de la Canonja
Tram. 353-00739/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 63 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.02.2010 (DSPC-C 732).

Compareixença d’una representació de 
la Plataforma per la Municipalitat de la 
Canonja amb relació al Projecte de llei 
de creació del municipi de la Canonja
Tram. 353-00740/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 63 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.02.2010 (DSPC-C 732).
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4.53.15.

Compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documenta-
ció clínica
Tram. 353-00777/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Farmacèutics de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 21/2000, del 29 
de desembre, sobre els drets d’informa-
ció concernent la salut i l’autonomia del 
pacient i la documentació clínica
Tram. 353-00778/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Metges de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pa-
cient i la documentació clínica
Tram. 353-00779/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença de Josep Maria Casane-
llas Rosell, vicepresident de la Societat 
Catalana de Documentació Mèdica, amb 
relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient i la do-
cumentació clínica
Tram. 353-00774/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença de Maria Rovira Barbe-
rà, membre de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 
Balears i experta en documentació mè-
dica, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pa-
cient i la documentació clínica
Tram. 353-00775/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana per a la Defen-
sa de la Sanitat Pública amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documenta-
ció clínica
Tram. 353-00776/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).
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Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català de la Salut amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre 
els drets d’informació concernent la sa-
lut i l’autonomia del pacient i la docu-
mentació clínica
Tram. 353-00783/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença d’Esther Mitjans, direc-
tora de l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 21/2000, del 29 
de desembre, sobre els drets d’informa-
ció concernent la salut i l’autonomia del 
pacient i la documentació clínica
Tram. 353-00784/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença de Xavier Pastor, presi-
dent de FòrumCIS, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documenta-
ció clínica
Tram. 353-00785/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença d’una representació 
del Consorci de Salut i Social de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pa-
cient i la documentació clínica
Tram. 353-00780/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença d’una representació de 
la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat 
amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 21/2000, del 29 de de-
sembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del 
pacient i la documentació clínica
Tram. 353-00781/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença d’una representació de 
la Unió Catalana d’Hospitals amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 21/2000, del 29 de desembre, so-
bre els drets d’informació concernent la 
salut i l’autonomia del pacient i la docu-
mentació clínica
Tram. 353-00782/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).
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Compareixença de Lluís Monset i Cas-
tells, director general de l’Associació 
Catalana d’Entitats de Salut, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 21/2000, del 29 de desembre, so-
bre els drets d’informació concernent la 
salut i l’autonomia del pacient i la docu-
mentació clínica
Tram. 353-00789/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença de representants del 
Consell de Persones Consumidores de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 353-00790/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 353-00791/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Compareixença de Josep Manel Picas, 
en representació de l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documenta-
ció clínica
Tram. 353-00786/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença de Manel Iglesias, ex-
pert en la matèria de l’Institut Català de 
la Salut, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 21/2000, del 29 
de desembre, sobre els drets d’informa-
ció concernent la salut i l’autonomia del 
pacient i la documentació clínica
Tram. 353-00787/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença de Ricardo de Lorenzo 
i Montero, president de l’Associació Es-
panyola de Dret Sanitari, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documenta-
ció clínica
Tram. 353-00788/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).
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Compareixença de representants de la 
Unió General de Treballadors amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 353-00795/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Compareixença de representants de 
Comissions Obreres amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 353-00796/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Compareixença de representants d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 353-00797/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Compareixença de representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 353-00792/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Compareixença de representants de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 353-00793/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).

Compareixença de representants de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 353-00794/08

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. 41, tinguda el dia 24.02.2010 (DSPC-C 746).
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Compareixença Carlos Rodríguez, de la 
Coordinadora de Festivals i Mostres de 
Cinema i Vídeo de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00801/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença de representants de 
l’Associació d’Actors i Directors Pro-
fessionals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00802/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença de Daniel Condeminas, 
degà del Col·legi Professional de l’Au-
diovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00803/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença d’una representació de 
Fedicine amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 353-00798/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 353-00799/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença de Camilo Tarrazón, del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 353-00800/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).
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Compareixença d’una representació de 
l’Acadèmia de Cinema Català amb rela-
ció al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00807/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença de Ramon Colom, de 
Barcelona Audiovisual, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00808/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença de Jaume Ferrús, de 
l’Associació de Productors Indepen-
dents de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei del cinema
Tram. 353-00809/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença d’Oriol Amat, catedràtic 
d’economia financera i comptabilitat de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00804/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença de Julio Lamaña, de la 
Federació Catalana de Cineclubs, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00805/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença de Josep Maixenchs, 
director de l’Escola Superior de Cinema 
i Audiovisuals de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00806/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).



Núm. 641 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1 de març de 2010

171

INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença de Romà Gubern, cate-
dràtic emèrit de Comunicació Audiovi-
sual de la UAB, amb relació al Projecte 
de llei del cinema
Tram. 353-00813/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença d’Oriol Ivern, de la Pro-
ductora Cromosoma, amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00814/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença d’una representació de 
la Filmoteca de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00815/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença de Ramon Torrent, cate-
dràtic de política econòmica i dret eco-
nòmic internacional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del cinema
Tram. 353-00810/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença d’Ignasi Pere Ferré, de 
la Xarxa Nacional de Cinema de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 353-00811/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença d’una representació del 
Despatx d’Advocats Garrigues amb re-
lació al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00812/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).
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Compareixença de Lluís Jou i Mirabent, 
exdirector general de Política Lingüís-
tica, amb relació al Projecte de llei del 
cinema
Tram. 353-00819/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença d’una representació de 
la Comissió de Professionals de Doblat-
ge de l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00820/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença de Consuelo León, pro-
fessora de l’IESE Business School, da-
vant la Comissió sobre els Drets de les 
Dones perquè expressi la seva opinió 
i les seves recomanacions sobre els 
nous usos del temps, la conciliació i les 
polítiques públiques per la igualtat
Tram. 357-00115/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones, del 23.02.2010 (DSPC-C 
745).

Compareixença d’Albert Sàez i Casas, 
president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, amb relació al Projecte de llei 
del cinema
Tram. 353-00816/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença de Mònica Terribas, di-
rectora de Televisió de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00817/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).

Compareixença de Martí Gasull, de la 
Plataforma per la Llengua, amb relació 
al Projecte de llei del cinema
Tram. 353-00818/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 43, 
tinguda el dia 25.02.2010 (DSPC-C 747).
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Compareixença de Nicolás Coste, 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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 23.02.2010 (DSPC-C 743).

Compareixença de Marc Castellnou Ri-
bau, cap del Grup de Reforç d’Actua-
cions Forestals (GRAF), davant la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00386/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 22.02.2010 (DSPC-C 742).

Compareixença de Moisès Galán San-
tano, del Grup de Reforç d’Actuacions 
Forestals (GRAF 1), davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00387/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 22.02.2010 (DSPC-C 742).

Compareixença de Cristina Carrasco, 
economista, professora del Departa-
ment de Teoria Econòmica de la Uni-
versitat de Barcelona i autora de diver-
sos estudis sobre el treball domèstic i el 
treball de les dones, davant la Comissió 
sobre els Drets de les Dones perquè ex-
pressi la seva opinió i les seves recoma-
nacions sobre els nous usos del temps, 
la conciliació i les polítiques públiques 
per la igualtat
Tram. 357-00117/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió sobre els Drets de les Dones, del 23.02.2010 
(DSPC-C 745).

Compareixença de representants d’Unió 
de Pagesos davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca per a expo-
sar la problemàtica derivada de l’asset-
jament psicològic rural (mobbing rural)
Tram. 357-00351/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 35 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 18.02.2010 
(DSPC-C 739).

Compareixença de representants de Su-
ara Cooperativa davant la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme per-
què expliquin el seu projecte social
Tram. 357-00360/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 17.02.2010 
(DSPC-C 735).
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Compareixença d’Agustí Gatell, cap de 
la Regió d’Emergències de Tarragona, 
davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00393/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 23.02.2010 (DSPC-C 743).

Compareixença de Ricard Expósito, del 
Grup de Reforç d’Actuacions Forestals 
(GRAF 6) i coordinador de les unitats 
dels grups de reforç d’actuacions fores-
tals, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan
Tram. 357-00395/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 22.02.2010 (DSPC-C 742).

Compareixença d’Enric Ramírez, Eco 0, 
davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00396/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 23.02.2010 (DSPC-C 743).

Compareixença de Joan Herrera Grana-
dos, sergent del Grup de Reforç d’Actu-
acions Forestals (GRAF), davant la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00389/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 22.02.2010 (DSPC-C 742).

Compareixença d’Andreu Caravaca Fer-
nández, guaita del Grup de Reforç d’Ac-
tuacions Forestals (GRAF) de Lleida, 
davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00390/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 22.02.2010 (DSPC-C 742).

Compareixença de Sebastià Massagué, 
sotsinspector dels Bombers de la Ge-
neralitat i cap de la Divisió dels Grups 
Operatius Especials, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Fores-
tal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00391/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 23.02.2010 (DSPC-C 743).
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Compareixença de Juan José Muria, 
Eco 00, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 357-00397/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 23.02.2010 (DSPC-C 743).

Compareixença de Vicent Creus, cap 
dels bombers voluntaris d’Horta de Sant 
Joan (Terra Alta), davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00400/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 23.02.2010 (DSPC-C 743).

Compareixença d’Uwe Umbach, pilot, 
davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00401/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 del Comissió d’Inves-
tigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan, 
tinguda el dia 22.02.2010 (DSPC-C 742).

Compareixença d’Antoni Vila Casas, 
president de la Fundació Vila Casas, 
davant la Comissió de Política Cultural 
perquè informi sobre la seva tasca de 
mecenatge i sobre els objectius de po-
tenciació de l’art i dels artistes d’aques-
ta fundació
Tram. 357-00412/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 42, 
tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 734).

Compareixença de Jordi Roca, director 
general de Patrimoni Cultural, davant la 
Comissió de Política Cultural, perquè 
expliqui el Pla integral de l’arqueologia 
de Catalunya
Tram. 357-00413/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 42, 
tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 734).

Compareixença del secretari general de 
Joventut davant la Comissió sobre les 
Polítiques de Joventut per a informar 
sobre els resultats de l’avaluació del Pla 
nacional de joventut de Catalunya
Tram. 357-00414/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut en la sessió 
núm. 22, tinguda el dia 18.02.2010 (DSPC-C 741).



1 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 641

176

INFORMACIó

4.53.15.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut, del 18.02.2010 (DSPC-
C 741).

Compareixença de representants del 
Consell Nacional de la Joventut de Cata-
lunya davant la Comissió sobre les Polí-
tiques de Joventut per a informar sobre 
els resultats de l’avaluació del Pla naci-
onal de joventut de Catalunya
Tram. 357-00415/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut en la sessió 
núm. 22, tinguda el dia 18.02.2010 (DSPC-C 741).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut, del 18.02.2010 (DSPC-
C 741).

Compareixença de representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya 
davant la Comissió sobre les Polítiques 
de Joventut per a informar sobre els re-
sultats de l’avaluació del Pla nacional de 
joventut de Catalunya
Tram. 357-00416/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut en la sessió 
núm. 22, tinguda el dia 18.02.2010 (DSPC-C 741).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut, del 18.02.2010 (DSPC-
C 741).

Compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques davant la Comissió sobre 
les Polítiques de Joventut per a informar 
sobre els resultats de l’avaluació del Pla 
nacional de joventut de Catalunya
Tram. 357-00417/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut en la sessió 
núm. 22, tinguda el dia 18.02.2010 (DSPC-C 741).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut, del 18.02.2010 (DSPC-
C 741).

Compareixença de Joaquim Llimona i 
Balcells, president del Consell Català 
del Moviment Europeu, davant la Co-
missió d’Acció Exterior i Unió Europea 
per a informar sobre la participació del 
Consell en les activitats de difusió de 
la presidència espanyola de la Unió Eu-
ropea
Tram. 357-00418/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 18.02.2010 (DSPC-C 740).
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Liquidació del pressupost del Parlament 
corresponent al 2009
Tram. 232-00010/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 72, 25.02.2010, DSPC-P 111

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de fe-
brer de 2010, ha examinat la liquidació del pressupost 
del Parlament corresponent al 2009 que ha presentat la 
Mesa Ampliada i, d’acord amb els apartats 3.h i 4 de 
l’article 29 del Reglament del Parlament, ha aprovat la 
dita liquidació.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

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

Compareixença de representants de 
l’Associació d’Implantats Coclears d’Es-
panya davant la Comissió de Salut per-
què informin sobre la situació i la pro-
blemàtica de les persones amb implant 
coclear
Tram. 357-00419/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).

Compareixença de representants de la 
Creu Roja davant la Comissió de Salut 
perquè expliquin les tasques que de-
senvolupen en l’àmbit de la salut
Tram. 357-00420/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 46, tinguda el 
dia 18.02.2010 (DSPC-C 738).
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Ha de dir:

«Llicenciatura en documentació o equivalent o qualse-
vol altra llicenciatura universitària si s’està en possessió 
del títol de diplomat/ada en biblioteconomia i documen-
tació o un d’equivalent»

Nom del lloc: Tècnic/a de biblioteconomia-documen-
tació.

Columna: Titulació.

On diu:

«Llicenciatura en documentació o qualsevol altra llicen-
ciatura si s’està en possessió del títol de diplomat/ada en 
biblioteconomia i documentació o equivalent»

Ha de dir:

«Llicenciatura en documentació o una titulació equiva-
lent o qualsevol altra llicenciatura si s’està en possessió 
del títol de diplomat/ada en biblioteconomia i documen-
tació o equivalent»

Concurs per a proveir definitivament el 
lloc de treball de cap de l’Àrea de Selec-
ció i Provisió de Llocs del Departament 
de Recursos Humans
Tram. 500-00026/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 23.02.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de 
febrer de 2010, convoca un concurs específic per a pro-
veir definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea de 
Selecció i Provisió de Llocs (grup A2/C1, nivell 10), 
d’acord amb el que estableixen els articles 57 i 58 del 
text refós dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya, i d’acord amb la normativa 
corresponent sobre funció pública de la Generalitat de 
Catalunya.

Les funcions assignades al lloc convocat consisteixen a 
planificar els processos de selecció derivats de l’oferta 
pública d’ocupació i els processos de provisió de llocs 
de treball; gestionar, supervisar i impulsar les convoca-
tòries dels processos de selecció i provisió de llocs de 
treball; estudiar i elaborar les bases de les convocatòries 
i la tramitació que se’n derivi; preparar la documentació 
i fer les gestions necessàries de suport als òrgans de 
qualificació o avaluació; elaborar informes i avaluar els 
processos de selecció per a l’optimització continuada de 
circuits i de resultats; difondre i publicar els actes que 
deriven de les convocatòries de selecció i provisió per 
mitjà, si escau, dels butlletins oficials, el web del Par-
lament, la intranet i el tauler d’anuncis; estudiar els re-

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Actualització de la Relació de llocs de 
treball aprovada per acord de la Mesa 
del Parlament en data 27 de juny de 
2006 
Tram. 221-00018/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
636)

En el BOPC 636, a la pàgina 249.

Nom del lloc: Interventor/a adjunt/a a l’Oïdoria de 
Comptes.

Columna: Cos o escala.

On diu:

«(*)»

Ha de dir:

«Interventors de la Generalitat o de l’Administració 
local»

A la pàgina 256.

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

Columna: Titulació.

On diu:

«Llicenciatura en documentació o equivalent o qual-
sevol altra llicenciatura universitària si s’està en pos-
sessió del títol de diplomat/ada en biblioteconomia i 
documentació»

Ha de dir:

«Llicenciatura en documentació o equivalent o qualse-
vol altra llicenciatura universitària si s’està en possessió 
del títol de diplomat/ada en biblioteconomia i documen-
tació o un d’equivalent»

Nom del lloc: Cap de l’Àrea de Recerca, Producció do-
cumental i Biblioteca. 

Columna: Titulació.

On diu:

«Llicenciatura en documentació o equivalent o qual-
sevol altra llicenciatura universitària si s’està en pos-
sessió del títol de diplomat/ada en biblioteconomia i 
documentació»
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lament de Catalunya i només es tenen en compte els 
mèrits al·legats i justificats dins aquest termini. 

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir 
la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre 
mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’ésser 
expedits per:

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de 
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor-
respongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació 

La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 

a) El director de Govern Interior.

b) La cap del Departament de Recursos Humans. 

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una ter-
na proposada pel Consell de Personal, per raó de la seva 
especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar 
i fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases 
5.5 i 5.6, en el termini de quinze dies, la llista de les 
persones admeses i les excloses, amb la indicació de si 
resten o no exemptes de fer la prova de llengua catalana, 
i també dels motius d’exclusió, si s’escau. 

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de 
cinc dies des de la publicació de la llista de les persones 
admeses i les excloses, ha de fer públics el dia, l’hora 
i el lloc per a fer la prova o les proves de coneixement 
suficient de la llengua catalana, per als candidats que 
no l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos 
dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no 
apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el que establei-
xen les bases 5.5 i 5.6.

5.3. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el 
dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per la base 
6 en el mateix moment, si s’escau, de la publicació de 
les qualificacions de la prova de llengua catalana, i hi 
ha de convocar els aspirants que l’hagin superada, amb 
una antelació mínima de dos dies.

5.4. En el termini d’un mes des de la publicació de la 
llista de les persones admeses i les excloses, la comissió 
tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada 
dels candidats admesos a la convocatòria amb les pun-

sultats dels processos de selecció per a crear la borsa de 
funcionaris interins corresponent, i gestionar el mòdul 
informàtic de convocatòries i fer-ne el manteniment.

Bases

1. Requisits de participació

1.1. Pot prendre part en aquest concurs el personal fun-
cionari del cos de tècnics mitjans o de l’escala general 
d’administradors del Cos d’Administradors Parlamen-
taris del Parlament de Catalunya que actualment ocupa 
una plaça a l’Administració del Parlament de Catalu-
nya.

1.2. Pot participar en aquest concurs el personal com-
près en l’apartat 1.1 que es troba, respecte a l’Adminis-
tració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les 
situacions administratives regulades per la normativa 
vigent. No hi pot participar el personal que es troba en 
situació de suspensió mentre en durin els efectes, ni 
el personal traslladat de lloc de treball, ni el destituït 
de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un 
expedient disciplinari, mentre en durin els efectes. Tam-
poc no hi pot participar el personal que, trobant-se en 
una situació diferent de la de servei actiu, no hi hagi 
estat el temps mínim exigit per a reingressar-hi.

2. Sol·licitud i documentació

2.1. Tothom qui compleix les condicions de la base 1 i 
vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar al 
Registre del Parlament de Catalunya, fins al 9 de març 
de 2010, la documentació següent:

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un model 
normalitzat els exemplars del qual són a disposició de 
les persones interessades al Departament de Recursos 
Humans del Parlament de Catalunya.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els 
quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’ava-
luació d’acord amb el barem establert per la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com estableix la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del 
nivell suficiència de català (C) o un altre d’equivalent.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte 
de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir en 
compte els mèrits no acreditats documentalment.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Par-
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Pel coneixement o l’experiència en l’ús de l’aplicació 
informàtica de gestió de recursos humans Epsilon: fins 
a 5 punts.

e) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap 
cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell 
inferior que són necessàries per a assolir-ne d’altres de 
nivell superior que s’al·leguen com a requisit o com a 
mèrit.

f) Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

Segona fase. Entrevista

En l’entrevista es comproven i es valoren la competèn-
cia i la capacitació, a partir dels mèrits establerts per la 
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, que 
siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat 
i, en conseqüència, per a determinar l’adequació de la 
persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris 
respecte als continguts funcionals del lloc de treball 
que és objecte d’aquest concurs i llurs propostes de mi-
llora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspirant 
que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 6. Aquesta resolució 
comporta l’adscripció definitiva del funcionari o fun-
cionària al lloc de treball convocat, amb les funcions 
descrites. 

7.2. Si es produeix empat en la puntuació global, s’ha de 
dirimir d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris 
següents:

a) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més 
alta en la valoració dels mèrits establerts per la base 6.

b) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que ha ob-
tingut la puntuació més alta tenint en compte l’ordre 
dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats 
establert per la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya.

8.2. El termini per a la presa de possessió en la nova 
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament 
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors 
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc 
de treball. Si aquesta resolució comporta el reingrés al 
servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha de 

tuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis del Parlament. 

5.5. Totes les comunicacions i les notificacions deri-
vades d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques 
al tauler d’anuncis del Parlament, sens perjudici que 
es publiquin també en el diari oficial que estableixen 
aquestes bases.

5.6. Les qualificacions de les proves i de la fase de 
concurs s’han de fer públiques, als efectes del que es-
tableix l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, 
del 26 de novembre, del règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificat per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de 
gener, al tauler d’anuncis del Parlament. Amb aquesta 
publicació es considera feta la notificació pertinent als 
interessats i s’inicien els terminis als efectes dels pos-
sibles recursos. 

6. Mèrits i capacitats a valorar

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els docu-
ments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals 
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació 
en dues fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals 
s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 50 punts, 
segons els criteris i els barems següents: 

Primera fase. Valoració de mèrits

a) Experiència laboral

Pel treball efectivament desenvolupat, en funció de l’ex-
periència adquirida, especialment en l’exercici de funci-
ons semblants a les pròpies del lloc de treball convocat, 
i atenent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic 
i l’especialització de les tasques acomplertes respecte 
a les pròpies del lloc de treball convocat; la proximitat 
funcional o sectorial de les àrees en què els concursants 
prestin o hagin prestat serveis respecte a l’àrea de desti-
nació i, si escau, la proximitat de nivell entre el lloc de 
treball d’origen i el de destinació: fins a 45 punts. 

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració 
pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les 
categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó 
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis 
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya pun-
tuen el doble que els prestats en altres administracions. 
Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts 
a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i 
les disposicions concordants, tenint en compte que el 
temps de serveis prestats simultàniament només es pot 
computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball 
convocat: fins a 10 punts.

d) Coneixement o experiència en l’ús de l’aplicació in-
formàtica Epsilon 
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ganitzatives i funcionals; detectar les necessitats forma-
tives del personal del Parlament i elaborar i gestionar els 
plans de formació; elaborar un manual d’organització; 
elaborar un manual de circuits i procediments interns en 
col·laboració amb la resta d’àrees; coordinar i impulsar 
el sistema integral de gestió de recursos humans sobre 
una plataforma informàtica que doni suport a tots els 
processos de gestió de personal, i elaborar propostes de 
convenis per a millorar les condicions de treball i altres 
aspectes en matèria de personal objecte de negociació.

Bases

1. Requisits de participació

1.1. Pot prendre part en aquest concurs el personal fun-
cionari, del cos de tècnics mitjans o de l’escala general 
d’administradors del Cos d’Administradors Parlamen-
taris del Parlament de Catalunya que actualment ocupa 
una plaça a l’Administració del Parlament de Catalu-
nya.

1.2. Pot participar en aquest concurs el personal com-
près en l’apartat 1.1 que es troba, respecte a l’Adminis-
tració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les 
situacions administratives regulades per la normativa 
vigent. No hi pot participar el personal que es troba en 
situació de suspensió mentre en durin els efectes, ni 
el personal traslladat de lloc de treball, ni el destituït 
de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un 
expedient disciplinari, mentre en durin els efectes. Tam-
poc no hi pot participar el personal que, trobant-se en 
una situació diferent de la de servei actiu, no hi hagi 
estat el temps mínim exigit per a reingressar-hi.

2. Sol·licitud i documentació

2.1. Tothom qui compleix les condicions de la base 1 i 
vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar al 
Registre del Parlament de Catalunya, fins al 9 de març 
de 2010, la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un model 
normalitzat els exemplars del qual són a disposició de 
les persones interessades al Departament de Recursos 
Humans del Parlament de Catalunya.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els 
quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’ava-
luació d’acord amb el barem establert per la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com estableix la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del 
nivell suficiència de català (C) o un altre d’equivalent.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte 
de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir en 
compte els mèrits no acreditats documentalment.

comptar des de l’endemà de la publicació de la resolu-
ció. Així mateix, per causes justificades per necessitats 
del centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit 
centre gestor ha de valorar en cada cas, es pot concedir 
una pròrroga de fins a deu dies.

9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació o la notificació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, 
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
sobre el fons de l’assumpte, que determinin la impossi-
bilitat de continuar el procés selectiu o que produeixin 
indefensió o un perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades poden interposar un 
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Concurs per a proveir definitivament el 
lloc de treball de cap de l’Àrea d’Orga-
nització i Desenvolupament de Recur-
sos Humans
Tram. 500-00027/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 23.02.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de fe-
brer de 2010, convoca un concurs específic per a proveir 
definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea d’Orga-
nització i Desenvolupament de Recursos Humans (grup 
A2/C1, nivell 10), d’acord amb el que estableixen els 
articles 57 i 58 del text refós dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya, i d’acord 
amb la normativa corresponent sobre funció pública de 
la Generalitat de Catalunya.

Les funcions assignades al lloc convocat consisteixen a 
fer l’estudi, els informes i la tramitació pertinents amb 
relació a les propostes de modificació d’estructures or-
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5.4. En el termini d’un mes des de la publicació de la 
llista de les persones admeses i les excloses, la comissió 
tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada 
dels candidats admesos a la convocatòria amb les pun-
tuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis del Parlament.

5.5. Totes les comunicacions i les notificacions deri-
vades d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques 
al tauler d’anuncis del Parlament, sens perjudici que 
es publiquin també en el diari oficial que estableixen 
aquestes bases.

5.6. Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs s’han de fer públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modificat 
per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler 
d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es con-
sidera feta la notificació pertinent als interessats i s’inici-
en els terminis als efectes dels possibles recursos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els docu-
ments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals 
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació 
en dues fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals 
s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 50 punts, 
segons els criteris i els barems següents: 

Primera fase. Valoració de mèrits

a) Experiència laboral

Pel treball efectivament desenvolupat, en funció de l’ex-
periència adquirida, especialment en l’exercici de funci-
ons semblants a les pròpies del lloc de treball convocat, 
i atenent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic 
i l’especialització de les tasques acomplertes respecte 
a les pròpies del lloc de treball convocat; la proximitat 
funcional o sectorial de les àrees en què els concursants 
prestin o hagin prestat serveis respecte a l’àrea de desti-
nació i, si escau, la proximitat de nivell entre el lloc de 
treball d’origen i el de destinació: fins a 45 punts.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració 
pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les 
categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó 
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis 
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya pun-
tuen el doble que els prestats en altres administracions. 
Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts 
a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i 
les disposicions concordants, tenint en compte que el 
temps de serveis prestats simultàniament només es pot 
computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball 
convocat: fins a 10 punts.

d) Coneixement o experiència en l’ús de l’aplicació in-
formàtica Epsilon

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Par-
lament de Catalunya i només es tenen en compte els 
mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir 
la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre 
mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’ésser 
expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de 
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor-
respongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació 

La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 

a) El director de Govern Interior.

b) La cap del Departament de Recursos Humans.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una ter-
na proposada pel Consell de Personal, per raó de la seva 
especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar 
i fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases 
5.5 i 5.6, en el termini de quinze dies, la llista de les 
persones admeses i les excloses, amb la indicació de si 
resten o no exemptes de fer la prova de llengua catalana, 
i també dels motius d’exclusió, si s’escau.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de 
cinc dies des de la publicació de la llista de les persones 
admeses i les excloses, ha de fer públics el dia, l’hora 
i el lloc per a fer la prova o les proves de coneixement 
suficient de la llengua catalana, per als candidats que 
no l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos 
dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no 
apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el que establei-
xen les bases 5.5 i 5.6.

5.3. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el 
dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per la base 
6 en el mateix moment, si s’escau, de la publicació de 
les qualificacions de la prova de llengua catalana, i hi 
ha de convocar els aspirants que l’hagin superada, amb 
una antelació mínima de dos dies.
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ció. Així mateix, per causes justificades per necessitats 
del centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit 
centre gestor ha de valorar en cada cas, es pot concedir 
una pròrroga de fins a deu dies.

9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació o la notificació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, 
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
sobre el fons de l’assumpte, que determinin la impossi-
bilitat de continuar el procés selectiu o que produeixin 
indefensió o un perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades poden interposar un 
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Barcelona, 23 de febrer de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Concurs per a proveir definitivament el 
lloc de treball de cap de l’Àrea d’Acció 
Social i Atenció Personal del Departa-
ment de Recursos Humans
Tram. 500-00028/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 23.02.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de 
febrer de 2010, convoca un concurs específic per a pro-
veir definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea 
d’Acció Social i Atenció Personal (grup A2/C1, nivell 
10), d’acord amb el que estableixen els articles 57 i 58 
del text refós dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya, i d’acord amb la normativa 
corresponent sobre funció pública de la Generalitat de 
Catalunya.

Les funcions assignades al lloc convocat consisteixen a 
coordinar i gestionar les línies d’acció social i les con-
vocatòries d’ajuts establertes per reglament; promocio-
nar i gestionar els plans d’acollida del personal de nova 
incorporació; elaborar i gestionar el Pla de comunica-

Pel coneixement o l’experiència en l’ús de l’aplicació 
informàtica de gestió de recursos humans Epsilon: fins 
a 5 punts.

e) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap 
cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell 
inferior que són necessàries per a assolir-ne d’altres de 
nivell superior que s’al·leguen com a requisit o com a 
mèrit.

f) Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

Segona fase. Entrevista

En l’entrevista es comproven i es valoren la competèn-
cia i la capacitació, a partir dels mèrits establerts per la 
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, que 
siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat 
i, en conseqüència, per a determinar l’adequació de la 
persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris 
respecte als continguts funcionals del lloc de treball 
que és objecte d’aquest concurs i llurs propostes de mi-
llora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspirant 
que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 6. Aquesta resolució 
comporta l’adscripció definitiva del funcionari o fun-
cionària al lloc de treball convocat, amb les funcions 
descrites.

7.2. Si es produeix empat en la puntuació global, s’ha de 
dirimir d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris 
següents: 

a) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més 
alta en la valoració dels mèrits establerts per la base 6.

b) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que ha ob-
tingut la puntuació més alta tenint en compte l’ordre 
dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats 
establert per la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya.

8.2. El termini per a la presa de possessió en la nova 
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament 
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors 
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc 
de treball. Si aquesta resolució comporta el reingrés al 
servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha de 
comptar des de l’endemà de la publicació de la resolu-
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3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Par-
lament de Catalunya i només es tenen en compte els 
mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir 
la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre 
mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’ésser 
expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de 
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor-
respongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació 

La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 

a) El director de Govern Interior.

b) La cap del Departament de Recursos Humans.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una ter-
na proposada pel Consell de Personal, per raó de la seva 
especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar 
i fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases 
5.5 i 5.6, en el termini de quinze dies, la llista de les 
persones admeses i les excloses, amb la indicació de si 
resten o no exemptes de fer la prova de llengua catalana, 
i també dels motius d’exclusió, si s’escau.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de 
cinc dies des de la publicació de la llista de les persones 
admeses i les excloses, ha de fer públics el dia, l’hora 
i el lloc per a fer la prova o les proves de coneixement 
suficient de la llengua catalana, per als candidats que 
no l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos 
dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no 
apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el que establei-
xen les bases 5.5 i 5.6.

5.3. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el 
dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per la base 
6 en el mateix moment, si s’escau, de la publicació de 
les qualificacions de la prova de llengua catalana, i hi 
ha de convocar els aspirants que l’hagin superada, amb 
una antelació mínima de dos dies.

ció interna; gestionar les actuacions relatives al pla de 
pensions dels empleats del Parlament i els altres bene-
ficis socials que s’incorporin, si s’escau; promocionar, 
coordinar i gestionar les ofertes de béns i serveis per al 
personal; estudiar i elaborar propostes de convenis amb 
empreses o entitats que ofereixin avantatges al personal 
del Parlament i que afavoreixin la conciliació de la vida 
laboral, personal i familiar, i tramitar i donar suport a 
les eleccions al Consell de Personal.

Bases

1. Requisits de participació

1.1. Pot prendre part en aquest concurs el personal fun-
cionari del cos de tècnics mitjans o de l’escala general 
d’administradors del Cos d’Administradors Parlamen-
taris del Parlament de Catalunya que actualment ocupa 
una plaça a l’Administració del Parlament de Catalu-
nya.

1.2. Pot participar en aquest concurs el personal com-
près en l’apartat 1.1 que es troba, respecte a l’Adminis-
tració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les 
situacions administratives regulades per la normativa 
vigent. No hi pot participar el personal que es troba en 
situació de suspensió mentre en durin els efectes, ni 
el personal traslladat de lloc de treball, ni el destituït 
de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un 
expedient disciplinari, mentre en durin els efectes. Tam-
poc no hi pot participar el personal que, trobant-se en 
una situació diferent de la de servei actiu, no hi hagi 
estat el temps mínim exigit per a reingressar-hi.

2. Sol·licitud i documentació

2.1. Tothom qui compleix les condicions de la base 1 i 
vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar al 
Registre del Parlament de Catalunya, fins al 9 de març 
de 2010, la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un model 
normalitzat els exemplars del qual són a disposició de 
les persones interessades al Departament de Recursos 
Humans del Parlament de Catalunya.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els 
quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’ava-
luació d’acord amb el barem establert per la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com estableix la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del 
nivell suficiència de català (C) o un altre d’equivalent.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte 
de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir en 
compte els mèrits no acreditats documentalment.
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d) Coneixement o experiència en l’ús de l’aplicació in-
formàtica Epsilon 

Pel coneixement o l’experiència en l’ús de l’aplicació 
informàtica de gestió de recursos humans Epsilon: fins 
a 5 punts.

e) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap 
cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell 
inferior que són necessàries per a assolir-ne d’altres de 
nivell superior que s’al·leguen com a requisit o com a 
mèrit.

f) Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

Segona fase. Entrevista

En l’entrevista es comproven i es valoren la competèn-
cia i la capacitació, a partir dels mèrits establerts per la 
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, que 
siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat 
i, en conseqüència, per a determinar l’adequació de la 
persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris 
respecte als continguts funcionals del lloc de treball 
que és objecte d’aquest concurs i llurs propostes de mi-
llora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspirant 
que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 6. Aquesta resolució 
comporta l’adscripció definitiva del funcionari o fun-
cionària al lloc de treball convocat, amb les funcions 
descrites.

7.2. Si es produeix empat en la puntuació global, s’ha de 
dirimir d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris 
següents: 

a) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més 
alta en la valoració dels mèrits establerts per la base 6.

b) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que ha ob-
tingut la puntuació més alta tenint en compte l’ordre 
dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats 
establert per la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya.

8.2. El termini per a la presa de possessió en la nova 
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament 
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors 
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc 

5.4. En el termini d’un mes des de la publicació de la 
llista de les persones admeses i les excloses, la comissió 
tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada 
dels candidats admesos a la convocatòria amb les pun-
tuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis del Parlament.

5.5. Totes les comunicacions i les notificacions deri-
vades d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques 
al tauler d’anuncis del Parlament, sens perjudici que 
es publiquin també en el diari oficial que estableixen 
aquestes bases.

5.6. Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs s’han de fer públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modificat 
per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler 
d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es 
considera feta la notificació pertinent als interessats i 
s’inicien els terminis als efectes dels possibles recur-
sos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els docu-
ments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals 
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació 
en dues fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals 
s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 50 punts, 
segons els criteris i els barems següents: 

Primera fase. Valoració de mèrits

a) Experiència laboral

Pel treball efectivament desenvolupat, en funció de l’ex-
periència adquirida, especialment en l’exercici de funci-
ons semblants a les pròpies del lloc de treball convocat, 
i atenent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic 
i l’especialització de les tasques acomplertes respecte 
a les pròpies del lloc de treball convocat; la proximitat 
funcional o sectorial de les àrees en què els concursants 
prestin o hagin prestat serveis respecte a l’àrea de desti-
nació i, si escau, la proximitat de nivell entre el lloc de 
treball d’origen i el de destinació: fins a 45 punts.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració 
pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les 
categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó 
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis 
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya pun-
tuen el doble que els prestats en altres administracions. 
Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts 
a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i 
les disposicions concordants, tenint en compte que el 
temps de serveis prestats simultàniament només es pot 
computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball 
convocat: fins a 10 punts.
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misos, llicències, situacions administratives, incompati-
bilitats, reconeixement de serveis, premis per antiguitat 
i tramitació de la productivitat, entre altres); gestionar, 
mantenir i actualitzar el sistema informàtic de gestió 
de personal; gestionar el sistema de control horari i tots 
els aspectes relatius a vacances, dies d’afers personals 
i serveis extraordinaris; gestionar la cobertura urgent 
i temporal de llocs de treball i la borsa de funcionaris 
interins, i elaborar propostes de normes, circulars o ins-
truccions dels aspectes competents a aquesta àrea.

Bases

1. Requisits de participació

1.1. Pot prendre part en aquest concurs el personal fun-
cionari del cos de tècnics mitjans o de l’escala general 
d’administradors del Cos d’Administradors Parlamen-
taris del Parlament de Catalunya que actualment ocupa 
una plaça a l’Administració del Parlament de Catalu-
nya.

1.2. Pot participar en aquest concurs el personal com-
près en l’apartat 1.1 que es troba, respecte a l’Adminis-
tració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les 
situacions administratives regulades per la normativa 
vigent. No hi pot participar el personal que es troba en 
situació de suspensió mentre en durin els efectes, ni 
el personal traslladat de lloc de treball, ni el destituït 
de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un 
expedient disciplinari, mentre en durin els efectes. Tam-
poc no hi pot participar el personal que, trobant-se en 
una situació diferent de la de servei actiu, no hi hagi 
estat el temps mínim exigit per a reingressar-hi.

2. Sol·licitud i documentació

2.1. Tothom qui compleix les condicions de la base 1 i 
vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar al 
Registre del Parlament de Catalunya, fins al 9 de març 
de 2010, la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un model 
normalitzat els exemplars del qual són a disposició de 
les persones interessades al Departament de Recursos 
Humans del Parlament de Catalunya.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els 
quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’ava-
luació d’acord amb el barem establert per la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com estableix la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del 
nivell suficiència de català (C) o un altre d’equivalent.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte 
de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir en 
compte els mèrits no acreditats documentalment.

de treball. Si aquesta resolució comporta el reingrés al 
servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha de 
comptar des de l’endemà de la publicació de la resolu-
ció. Així mateix, per causes justificades per necessitats 
del centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit 
centre gestor ha de valorar en cada cas, es pot concedir 
una pròrroga de fins a deu dies.

9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació o la notificació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, 
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
sobre el fons de l’assumpte, que determinin la impossi-
bilitat de continuar el procés selectiu o que produeixin 
indefensió o un perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades poden interposar un 
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Concurs per a proveir definitivament el 
lloc de treball de cap de l’Àrea d’Admi-
nistració de Recursos Humans
Tram. 500-00029/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 23.02.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de 
febrer de 2010, convoca un concurs específic per a pro-
veir definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea 
d’Administració de Recursos Humans (grup A2/C1, 
nivell 10), d’acord amb el que estableixen els articles 
57 i 58 del text refós dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, i d’acord amb la 
normativa corresponent sobre funció pública de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Les funcions assignades al lloc convocat consisteixen a 
supervisar i gestionar totes les incidències que afecten 
la vida administrativa del personal del Parlament (per-
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5.4. En el termini d’un mes des de la publicació de la 
llista de les persones admeses i les excloses, la comissió 
tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada 
dels candidats admesos a la convocatòria amb les pun-
tuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis del Parlament.

5.5. Totes les comunicacions i les notificacions deri-
vades d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques 
al tauler d’anuncis del Parlament, sens perjudici que 
es publiquin també en el diari oficial que estableixen 
aquestes bases.

5.6. Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs s’han de fer públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modificat 
per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler 
d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es 
considera feta la notificació pertinent als interessats i 
s’inicien els terminis als efectes dels possibles recur-
sos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els docu-
ments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals 
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació 
en dues fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals 
s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 50 punts, 
segons els criteris i els barems següents: 

Primera fase. Valoració de mèrits

a) Experiència laboral

Pel treball efectivament desenvolupat, en funció de l’ex-
periència adquirida, especialment en l’exercici de funci-
ons semblants a les pròpies del lloc de treball convocat, 
i atenent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic 
i l’especialització de les tasques acomplertes respecte 
a les pròpies del lloc de treball convocat; la proximitat 
funcional o sectorial de les àrees en què els concursants 
prestin o hagin prestat serveis respecte a l’àrea de desti-
nació i, si escau, la proximitat de nivell entre el lloc de 
treball d’origen i el de destinació: fins a 45 punts.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració 
pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les 
categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó 
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis 
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya pun-
tuen el doble que els prestats en altres administracions. 
Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts 
a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i 
les disposicions concordants, tenint en compte que el 
temps de serveis prestats simultàniament només es pot 
computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball 
convocat: fins a 10 punts.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Par-
lament de Catalunya i només es tenen en compte els 
mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir 
la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre 
mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’ésser 
expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de 
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor-
respongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació 

La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 

a) El director de Govern Interior.

b) La cap del Departament de Recursos Humans.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una ter-
na proposada pel Consell de Personal, per raó de la seva 
especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar 
i fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases 
5.5 i 5.6, en el termini de quinze dies, la llista de les 
persones admeses i les excloses, amb la indicació de si 
resten o no exemptes de fer la prova de llengua catalana, 
i també dels motius d’exclusió, si s’escau.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de 
cinc dies des de la publicació de la llista de les persones 
admeses i les excloses, ha de fer públics el dia, l’hora 
i el lloc per a fer la prova o les proves de coneixement 
suficient de la llengua catalana, per als candidats que 
no l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos 
dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no 
apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el que establei-
xen les bases 5.5 i 5.6.

5.3. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el 
dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per la base 
6 en el mateix moment, si s’escau, de la publicació de 
les qualificacions de la prova de llengua catalana, i hi 
ha de convocar els aspirants que l’hagin superada, amb 
una antelació mínima de dos dies.



Núm. 641 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 1 de març de 2010

189

INFORMACIó

4.90.10.

de treball. Si aquesta resolució comporta el reingrés al 
servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha de 
comptar des de l’endemà de la publicació de la resolu-
ció. Així mateix, per causes justificades per necessitats 
del centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit 
centre gestor ha de valorar en cada cas, es pot concedir 
una pròrroga de fins a deu dies.

9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació o la notificació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, 
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
sobre el fons de l’assumpte, que determinin la impossi-
bilitat de continuar el procés selectiu o que produeixin 
indefensió o un perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades poden interposar un 
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

d) Coneixement o experiència en l’ús de l’aplicació in-
formàtica Epsilon

Pel coneixement o l’experiència en l’ús de l’aplicació 
informàtica de gestió de recursos humans Epsilon: fins 
a 5 punts.

e) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap 
cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell 
inferior que són necessàries per a assolir-ne d’altres de 
nivell superior que s’al·leguen com a requisit o com a 
mèrit.

f) Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

Segona fase. Entrevista

En l’entrevista es comproven i es valoren la competèn-
cia i la capacitació, a partir dels mèrits establerts per la 
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, que 
siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat 
i, en conseqüència, per a determinar l’adequació de la 
persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris 
respecte als continguts funcionals del lloc de treball 
que és objecte d’aquest concurs i llurs propostes de mi-
llora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspirant 
que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 6. Aquesta resolució 
comporta l’adscripció definitiva del funcionari o fun-
cionària al lloc de treball convocat, amb les funcions 
descrites.

7.2. Si es produeix empat en la puntuació global, s’ha de 
dirimir d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris 
següents: 

a) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més 
alta en la valoració dels mèrits establerts per la base 6.

b) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que ha ob-
tingut la puntuació més alta tenint en compte l’ordre 
dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats 
establert per la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya.

8.2. El termini per a la presa de possessió en la nova 
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament 
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors 
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc 
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en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Barcelona, 23 de febrer de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Annex

Llista definitiva 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
 

Nota

La llista de les persones admeses i excloses en aquest 
procés selectiu no es reprodueix, ja que conté dades 
de caràcter personal i l’expedient ha conclòs per ha-
ver finalitzat el procediment amb una resolució ferma 
administrativament. Les dades esmentades consten en 
l’expedient conservat a l’arxiu del Parlament.

Concurs oposició lliure per a proveir 
una plaça d’arquitecte o arquitecta del 
Parlament de Catalunya
Tram. 501-00015/08

Llista definitiva d’aspirants admesos i ex-
closos, amb la indicació dels aspirants 
exempts de fer la prova de coneixements 
de llengua catalana
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 23.02.2010

Secretaria General

Acord de la Mesa del Parlament del 23 de febrer 
de 2010, pel qual s’aprova i es fa pública la llista 
definitiva de les persones admeses i les excloses, 
i de les persones admeses exemptes de fer la pro-
va de coneixements de llengua catalana, en la 
convocatòria del concurs oposició lliure per a 
proveir una plaça d’arquitecte o arquitecta del 
Parlament de Catalunya

Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria del 
concurs oposició lliure per a proveir una plaça d’arqui-
tecte o arquitecta del Parlament de Catalunya, aprovada 
per acord de la Mesa del Parlament en la sessió del 15 
de desembre de 2009 (BOPC núm. 612, de l’11 de gener 
de 2010), i fent ús de les competències que li atribueixen 
els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Aprovar i fer pública la llista definitiva de les perso-
nes admeses i les excloses, amb indicació dels motius 
d’exclusió, i de les persones admeses exemptes de fer 
la prova de coneixements de llengua catalana, d’entre 
les que han presentat la sol·licitud per a participar en la 
convocatòria del concurs oposició lliure per a proveir 
una plaça d’arquitecte o arquitecta del Parlament de 
Catalunya.

La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya substitueix la notificació a les 
persones interessades, de conformitat amb el que dispo-
sa l’article 59.6.b de la Llei 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, del 13 de gener.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment 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 d’haver estat publicat 
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en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Barcelona, 23 de febrer de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Annex

Llista definitiva 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

Álvarez Hernández, Raül  Exempt
Badell Beltrán, Ferran David Exempt
Beascoa Amat, María Mercedes Exempta
Bello Ruiz, Àngela Exempta
Corominas Net, Ricard Exempt
Corp Posadas, Jaume No exempt
Elortegui Aburruzaga, Valentín Exempt
Fernández Fernández, Rosa Exempta
Galceran Urrutia, Lluís Exempt
Jané Camps, Antoni Exempt
Martí i Brull, Albert Exempt
Martínez Gómez, Ana Isabel Exempta
Martínez Martín, Eulàlia Exempta
Mestre Alonso, Cecilia Exempta
Morell Roldan, Daniel Exempt
Pardo Pericuesta, Jordi Exempta
Ramon Rodríguez, Daniel Exempta
Rodríguez Esteban, Verónica Exempt
Sánchez García-Consuegra, Fernando Exempt
Sánchez Gracia, Susana Exempta

Persones excloses 
 

Cognoms i nom Motiu d’exclusió

Adán Gómez, Susana  Manca del resguard 
 de pagament de la taxa 
 d’inscripció 

Concurs oposició lliure per a proveir 
una plaça d’arquitecte tècnic o arquitec-
ta tècnica del Parlament de Catalunya
Tram. 501-00016/08

Llista definitiva d’aspirants admesos i ex-
closos, amb la indicació dels aspirants 
exempts de fer la prova de coneixements 
de llengua catalana
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 23.02.2010

Secretaria General

Acord de la Mesa del Parlament del 23 de febrer 
de 2010, pel qual s’aprova i es fa pública la llista 
definitiva de les persones admeses i les excloses, 
i de les persones admeses exemptes de fer la pro-
va de coneixements de llengua catalana, en la 
convocatòria del concurs oposició lliure per a 
proveir una plaça d’arquitecte tècnic o arquitec-
ta tècnica del Parlament de Catalunya

Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria del 
concurs oposició lliure per a proveir una plaça d’arqui-
tecte tècnic o arquitecta tècnica del Parlament de Cata-
lunya, aprovada per acord de la Mesa del Parlament en la 
sessió del 15 de desembre de 2009 (BOPC núm. 612, de 
l’11 de gener de 2010), i fent ús de les competències que 
li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Aprovar i fer pública la llista definitiva de les perso-
nes admeses i les excloses, amb indicació dels motius 
d’exclusió, i de les persones admeses exemptes de fer 
la prova de coneixements de llengua catalana, d’entre 
les que han presentat la sol·licitud per a participar en la 
convocatòria del concurs oposició lliure per a proveir 
una plaça d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica del 
Parlament de Catalunya.

La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya substitueix la notificació a les 
persones interessades, de conformitat amb el que dispo-
sa l’article 59.6.b de la Llei 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, del 13 de gener.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment 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 d’haver estat publicat 
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d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Barcelona, 23 de febrer de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Annex

Llista definitiva 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

Cararach Salas, Marc Exempt
Lema Ruiz, Tomàs Exempt
Lliso Garcia, Blai Exempt
Luque Clavijo, Javier Exempt
Mateu Olivé, Ramon No exempt
Menchón Genis, Josep Manel  Exempt
Pérez Todolí, Marcos Exempt
Pujol Peraire, Salvador Exempt
Sala Masdemont, Lluís No exempt
Vila Esteva, Jordi No exempt

Persones excloses 
 

Cognoms i nom Motiu d’exclusió
 

Novo Loureiro, Iban No posseeix 
 la titulació requerida

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

Llista definitiva d’aspirants admesos i ex-
closos, amb la indicació dels aspirants 
exempts de fer la prova de coneixements 
de llengua catalana
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 23.02.2010

Secretaria General

Acord de la Mesa del Parlament del 23 de fe-
brer de 2010, pel qual s’aprova i es fa pública la 
llista definitiva de les persones admeses i les 
excloses, i de les persones admeses exemptes de 
fer la prova de coneixements de llengua ca-
talana, en la convocatòria del concurs opo-
sició lliure per a proveir una plaça de tècnic 
o tècnica d’instal·lacions del Parlament de 
Catalunya

Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria del 
concurs oposició lliure per a proveir una plaça de tècnic 
o tècnica d’instal·lacions del Parlament de Catalunya, 
aprovada per acord de la Mesa del Parlament en la ses-
sió del 15 de desembre de 2009 (BOPC núm. 612, de 
l’11 de gener de 2010), i fent ús de les competències que 
li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Aprovar i fer pública la llista definitiva de les perso-
nes admeses i les excloses, amb indicació dels motius 
d’exclusió, i de les persones admeses exemptes de fer 
la prova de coneixements de llengua catalana, d’entre 
les que han presentat la sol·licitud per a participar en la 
convocatòria del concurs oposició lliure per a proveir 
una plaça de tècnic o tècnica d’instal·lacions del Parla-
ment de Catalunya.

La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya substitueix la notificació a les 
persones interessades, de conformitat amb el que dispo-
sa l’article 59.6.b de la Llei 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, del 13 de gener.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment 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 
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jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment 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 d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Pròrroga del nomenament d’un funcio-
nari interí

Pròrroga del nomenament
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 
23.02.2010

Secretaria General

Per acord de la Mesa del Parlament, de data 17 de febrer 
de 2009, es va renovar el Programa d’integració socio-
laboral per a persones amb capacitat intel·lectual límit i 
per a persones amb discapacitats psíquiques i es va au-
toritzar la subscripció de nous convenis de col·laboració 
amb l’Associació Catalana Nabiu i la Fundació Catalana 
Síndrome de Down.

Per tal de donar compliment a l’article 21 de l’Acord 
sobre les condicions de treball del Parlament de Cata-
lunya per als anys 2008-2011, la Direcció de Govern 
Interior elabora un pla destinat a assegurar les opor-
tunitats d’incorporació de persones amb discapacitat a 
l’Administració del Parlament.

Atès que l’elaboració del Pla està en la fase final, en la 
redacció de l’informe que defineix les línies d’actuació 
i viabilitat d’implantació, que permetrà dur a terme la 
integració sociolaboral de persones amb capacitat intel-
lectual límit i persones amb discapacitats psíquiques, 
s’ha fet necessari modificar la clàusula quarta del con-
veni de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i 
l’Associació Catalana Nabiu, fet que permet prorrogar 
per un període d’un any el nomenament interí de Cris-
tian Guiu Camacho.

Atès 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.

Pròrroga del nomenament d’una funci-
onària interina

Pròrroga del nomenament
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 
23.02.2010

Secretaria General

Per acord de la Mesa del Parlament, de data 17 de febrer 
de 2009, es va renovar el Programa d’integració socio-
laboral per a persones amb capacitat intel·lectual límit i 
per a persones amb discapacitats psíquiques i es va au-
toritzar la subscripció de nous convenis de col·laboració 
amb l’Associació Catalana Nabiu i la Fundació Catalana 
Síndrome de Down.

Per tal de donar compliment a l’article 21 de l’Acord 
sobre les condicions de treball del Parlament de Cata-
lunya per als anys 2008-2011, la Direcció de Govern 
Interior elabora un pla destinat a assegurar les opor-
tunitats d’incorporació de persones amb discapacitat a 
l’Administració del Parlament.

Atès que l’elaboració del Pla està en la fase final, en la 
redacció de l’informe que defineix les línies d’actuació 
i viabilitat d’implantació, que permetrà dur a terme la 
integració sociolaboral de persones amb capacitat intel-
lectual límit i persones amb discapacitats psíquiques, 
s’ha fet necessari modificar la clàusula quarta del conve-
ni de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i la 
Fundació Catalana Síndrome de Down, fet que permet 
prorrogar per un període d’un any el nomenament interí 
de Mireia Pons Escoda.

Atès 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.

Atès el que disposa l’article 37 dels Estatuts del règim i 
el govern interiors 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: 

Prorrogar, durant un any, el nomenament de Mireia 
Pons Escoda com a interina del Parlament, amb ads-
cripció al lloc de treball de reforç de l’Àrea de Serveis 
Educatius del Departament de Relacions Parlamentàries 
i Projecció Institucional, creat en el marc del Programa 
d’integració sociolaboral per a persones amb funciona-
ment intel·lectual límit i per a persones amb discapaci-
tats psíquiques, a partir del dia 19 d’abril de 2010.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
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diment 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 d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Atès el que disposa l’article 37 dels Estatuts del règim i 
el govern interiors 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 

Acord : 

Prorrogar, durant un any, el nomenament de Cristian 
Guiu Camacho com a interí del Parlament, amb ads-
cripció al lloc de treball de reforç del Servei de Repro-
grafia del Departament de Recursos Humans, creat en 
el marc del Programa d’integració sociolaboral per a 
persones amb funcionament intel·lectual límit i per a 
persones amb discapacitats psíquiques, a partir de l’1 
de març de 2010.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
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	Tram. 352-02089/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
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	Tram. 352-02091/08
	Acord sobre la sol·licitud
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	Proposta de compareixença de representants d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02098/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del director general de Comerç amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
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	Proposta de compareixença del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
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	Proposta de compareixença de la directora de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
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	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del director de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
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	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de cadascuna de les oficines comarcals d’informació al consumidor amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02105/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de les oficines municipals d’informació al consumidor de municipis de fins a deu mil habitants amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02106/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de les oficines municipals d’informació al consumidor de municipis d’entre deu mil i cinquanta mil habitants amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02107/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de les oficines municipals d’informació al consumidor de municipis de més de cinquanta mil habitants amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02108/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional - Confederació Empresarial de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
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	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02111/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02112/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Multisectorial d’Empreses amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02113/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02114/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02115/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02116/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02117/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02118/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02119/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Agències de Viatges Emissores amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02120/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Agències de Viatges amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02121/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Vending amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02122/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02123/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02124/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Mutualitats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02125/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats Asseguradores amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02126/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02127/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02128/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Venedors de Vehicles a Motor amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02129/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Catalana d’Agroturisme i Turisme Rural amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02130/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Restaurants de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02131/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02132/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02133/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació dels col·legis oficials d’agents de la propietat immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02134/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Empresaris Instal·ladors (Ferca) de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02135/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Comerciants d’Electrodomèstics amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02136/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02137/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Fabricants d’Electrodomèstics de Línia Blanca amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02138/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Fabricants de Petit Electrodomèstic amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02139/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Fabricants d’Equips de Climatització amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02140/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguines amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02141/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Il·luminació amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02142/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Productes per a la Infància amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02143/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Fabricants d’Automòbils i Camions amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02144/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Telefónica de España, SA, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02145/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Gas Natural amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02146/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Endesa amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02147/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Vodafone España amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02148/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Aigües de Barcelona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02149/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Autopistes Concessionària Espanyola, SA, i Autopistes de Catalunya, SA, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02150/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Centres Comercials Carrefour, SA, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02151/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02152/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02153/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02154/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02155/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02156/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02157/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Autònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02158/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms-ATA amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02159/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Sindical de Treballadors Autònoms Dependents amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02160/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Impositors de Bancs, Caixes i Assegurances amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02161/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02162/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02163/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02164/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02165/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Consumidors Independents amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02166/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Consumidors de la Província de Barcelona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02167/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació per al Progrés de Sant Boi amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02168/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Tarraco de Protecció als Consumidors i Usuaris de la Província de Tarragona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02169/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Consumidors i Usuaris Rebacamp amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02170/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació en Defensa del Consumidor i l’Usuari de Cornellà amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02171/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Alternatives al Consum amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02172/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02173/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Informació dels Consumidors amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02174/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Alimentari de la Mediterrània amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02175/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02176/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Consum Rebel, Associació de Joves Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02177/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la cooperativa El Brot amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02178/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Abacus, SCCL, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02179/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Servei de Defensa del Consumidor i l’Usuari amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02180/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Consum Social Català amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02181/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Teleespectadors Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02182/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Ausbanc Consum amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02183/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Usuaris de Renfe amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02184/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris d’Internet amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02185/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Reial Automòbil Club de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02186/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’associació Mujeres para la Democracia amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02187/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris d’Acadèmies d’Ensenyament no Oficial amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02188/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02189/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Celíacs de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02190/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02191/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Immunitas Vera amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02192/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Hemofília amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02193/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Promotora de l’Orientació del Consum de la Gent Gran amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02194/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02195/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02196/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’ONCE amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02197/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Ecom amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02198/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02199/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Guttman amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02200/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02201/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02202/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02203/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Salut Mental de Sabadell. Associació de familiars malalts, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02204/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02205/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Setem amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02206/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Alternativa 3 amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02207/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02208/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Intermón-Oxfam amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02209/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa de Consum Solidari amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02210/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Màsters en Ciències de Consum amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02211/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre de Recerca i Informació en Consum amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02212/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Escolar de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02213/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’AMPAS d’Escoles Bressol de Barcelona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02214/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02215/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02216/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02217/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02218/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Consum Català - Associació Catalana de Consumidors amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02219/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02220/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02221/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02222/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02223/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02224/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02225/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de la Federació de Minicipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02226/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02227/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02228/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02229/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Localret amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02230/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci Administració Oberta de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02231/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02232/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02233/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Agustí Cerrillo, expert en administració electrònica, amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02234/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02235/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02236/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Agència Catalana del Consum amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02237/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Oficina de Gestió Empresarial amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02238/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consorci Administració Oberta de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02239/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02240/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02241/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Agència Catalana de Protecció de Dades amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 352-02242/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02243/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02244/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02245/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Pimec amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02246/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02247/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02248/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Ramió i Matas, director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02249/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Esther Mitjans i Perelló, directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02250/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de David Martínez Madero, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02251/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02252/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02253/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02254/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Professionals amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02255/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02256/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02257/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02258/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Comerciants de Ferreteria de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02259/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Contact Center Espanyola (ACE-FECEMD) amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02260/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’empresa Comercia amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02261/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02262/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02263/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02264/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maria Jesús Montoro Chiner, catedràtica de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02265/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Agustí Cerrillo Martínez, professor de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02266/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Vallès Casadevall, catedràtic de ciència política i de l’administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 352-02267/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02268/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02269/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’ACESA-Abertis amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02270/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Tarragona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02271/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Carrefour SA, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02272/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02273/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional d’Empreses de Gran Distribució amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02274/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02275/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02276/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02277/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02278/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Consum Català amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02279/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02280/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consumidors d’Espanya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02281/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Serveis Financers (AUSBANC) amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02282/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02283/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02284/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de Publicitat amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02285/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Nevot, propietari de Finques Nevot, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02286/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xurde Rocamundi, propietari d’una immobiliària a Arenys de Mar, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02287/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Luís Jiménez, director de l’Escola de Criminologia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02288/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Feliciana Piris Duque, propietària de la merceria Blau Marí de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02289/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02290/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Fedicine, federació de distribuïdors cinematogràfics, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02291/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02292/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants d’Adicine, associació de distribuïdors independents espanyols, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02293/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Fece, Federació de Cinemes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02294/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants d’Unic, associació europea de sales de cinema, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02295/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Gay, professor titular d’economia financera i comptabilitat a la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02296/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Torrent, catedràtic de política econòmica i dret econòmic internacional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02297/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carlos Padrós, professor titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02298/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi López Sintas, professor titular del Departament d’Economia de l’Empresa i director del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02299/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Jesús López Fernández, investigador del Centre d’Estudis i Recerca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02300/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Joan M. Gual, president de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02301/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Joan Manuel Parra, president de l’Associació Catalana d’Empreses Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02302/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Professionals de Doblatge de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02303/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02304/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02305/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02306/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de CIMA-Catalunya, Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02307/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Javier Atance, de Productors Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02308/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Jaume Ferrús, de l’Associació de Productors Independents de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02309/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Ricard Figueras, de Barcelona Audiovisual, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02310/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02311/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02312/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02313/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02314/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02315/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02316/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent i de Funcionaris amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02317/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02321/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02322/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de l’Associació de Professors pel Bilingüisme amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02323/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’Associació per la Tolerància amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02324/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Emili Medán i Ané, alcalde de Les (Val d’Aran), amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02325/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Garriga i Trullols, president del Cercle d’Agermanament Occitanocatalà, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02326/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Amorós, president de la Fundació Occitanocatalana, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02327/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02328/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Lamuela, catedràtic de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02329/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jèp de Montoya, president de l’Institut d’Estudis Aranesi, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02330/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de David Grosclaude, membre de l’Institut d’Estudis Occitans, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02331/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Frederic Vergés, membre de la Secció Lingüística de l’Institut d’Estudis Aranesi, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02332/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Aitor Carrera, professor de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02333/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Patrici Pujada, president del Grup de Lingüística Occitana, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02334/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Figueras, membre de l’Institut Català d’Estudis Occitans, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02335/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Vicenç Simó, notari, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02336/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Eduardo López-Dóriga Enríquez, president de l’Associació per la Tolerància, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02337/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació de Tècnics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02338/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Gestió Pública amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02339/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02340/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02341/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02342/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02343/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02344/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Cambra de Comerç de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02345/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02346/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02347/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02348/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02349/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Sindicat de l’Administració de la Intersindical - Confederació Sindical de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02350/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Confederació General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02351/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02352/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Pimec amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02353/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02354/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francisco Longo Martínez, director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02355/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Ramón Pin, professor titular de la càtedra José Felipe Bertrán de Govern i Lideratge en l’Administració Pública de l’IESE Business School, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02356/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rafael Jiménez Asensio, professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02357/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Pérez, professor de dret públic d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02358/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Mauri Majós, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02359/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Subirats Humet, professor de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02360/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Ramió Matas, professor de ciències polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02361/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Boltaina Bosch, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona i director de Recursos Humans a l’Administració local, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02362/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter Jiménez, professor de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02363/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Ramon Barberà Gomis, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02364/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Lozano Soler, professor titular d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02365/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àngel Castiñeira Fernández, professor titular d’ESADE i director de l’Obsevatori de Valors, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02366/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Argullol i Murgadas, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02367/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02368/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02369/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02370/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02371/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Ramió i Matas amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02372/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Mauri Majós amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02373/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Miró Solà amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02374/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Artur Obach Martínez amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02375/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rafael Jiménez Asensio amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02376/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Rufí i Pagès, alcalde de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), amb relació al 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
	Tram. 352-02377/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Silvestre i Albertí, alcalde de Pals (Baix Empordà), amb relació al 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
	Tram. 352-02378/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Estanislau Puig Artigas, alcalde de l’Escala (Baix Empordà), amb relació al 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
	Tram. 352-02379/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Sabrià i Giralt, alcalde de Palau-sator (Baix Empordà), amb relació al 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
	Tram. 352-02380/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Gifre i Viñas, alcalde de Bellcaire d’Empordà (Baix Empordà), amb relació al 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
	Tram. 352-02381/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Salvador Coll i Serra, alcalde de Fontanilles (Baix Empordà), amb relació al 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
	Tram. 352-02382/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma Defensem Catalunya amb relació al 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
	Tram. 352-02383/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Vilert i Butchosa, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava, amb relació al 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
	Tram. 352-02384/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant de l’Agrupació de Defensa Vegetal de l’Arròs de Pals, amb relació al 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
	Tram. 352-02385/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Genís Dalmau i Burgués, representant dels centres d’immersió que operen a les illes Medes, amb relació al 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
	Tram. 352-02386/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, amb relació al 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
	Tram. 352-02387/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Fortià, del Grup de Defensa del Patrimoni del Baix Empordà, amb relació al 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
	Tram. 352-02388/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Estrader, de la Confraria de Pescadors de l’Estartit, amb relació al 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
	Tram. 352-02389/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Juan del Molino, del Club Nàutic Estartit, amb relació al 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
	Tram. 352-02390/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Albert Albertí, de l’Associació de Naturalistes de Girona, amb relació al 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
	Tram. 352-02391/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ignasi Batet, de la Institució Altempordanesa d’Estudis Naturals, amb relació al 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
	Tram. 352-02392/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum de l’Escala amb relació al 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
	Tram. 352-02393/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Quintana, del Grup de Recerca en Limnologia de Llacunes i Aiguamolls Mediterranis de la Universitat de Girona, amb relació al 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
	Tram. 352-02394/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manel Cunill, de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, amb relació al 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
	Tram. 352-02395/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Oriol Amat, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02396/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02397/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Jaume Ferrús, de l’Associació de Productors Independents de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02398/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Ramon Colom, de Barcelona Audiovisual, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02399/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Ignasi Pere Ferré, de la Xarxa Nacional de Cinema de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02400/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Josep Maixenchs, director de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02401/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Acadèmia de Cinema Català amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02402/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació del Despatx d’Advocats Garrigues amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02403/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02404/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Daniel Condeminas, degà del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02405/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Romà Gubern, catedràtic emèrit de Comunicació Audiovisual de la UAB, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02406/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Oriol Ivern, de la Productora Cromosoma, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02407/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Julio Lamaña, de la Federació Catalana de Cineclubs, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02408/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Carlos Rodríguez, de la Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02409/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02410/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Fedicine amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02411/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Filmoteca de Catalunya amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02412/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02413/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02414/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Central Sindical Independent i de Funcionaris amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 352-02415/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Luis Hernández de Carlos, president de Fedicine, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02416/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Enrique González Macho, president d’Adicine, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02417/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Juan Ramón Gómez-Fabra, president de Fece, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02418/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Fernando Evole, vicepresident d’UNIC, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02419/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Josep Maria Gay, professor titular d’economia financera i comptabilitat de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02420/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Ramon Torrent, catedràtic de política econòmica i dret econòmic internacional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02421/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02422/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02423/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Josep Maria Rufí, alcalde de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), amb relació al 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
	Tram. 352-02424/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Ajuntament de Pals (Baix Empordà), amb relació al 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
	Tram. 352-02425/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Estanislau Puig, alcalde de l’Escala (Baix Empordà), amb relació al 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
	Tram. 352-02426/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Sabrià, alcalde de Palau-sator (Baix Empordà), amb relació al 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
	Tram. 352-02427/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Gifre, alcalde de Bellcaire d’Empordà (Baix Empordà), amb relació al 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
	Tram. 352-02428/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Salvador Coll, alcalde de Fontanilles (Baix Empordà), amb relació al 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
	Tram. 352-02429/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Plataforma Defensem Catalunya amb relació al 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
	Tram. 352-02430/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Vilert, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava, amb relació al 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
	Tram. 352-02431/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Comunitat de Regants de la Presa de Colomers amb relació al 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
	Tram. 352-02432/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Comunitat de Regants de la Séquia del Molí de Pals amb relació al 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
	Tram. 352-02433/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, amb relació al 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
	Tram. 352-02434/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Fortià, del Grup de Defensa del Patrimoni del Baix Empordà, amb relació al 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
	Tram. 352-02435/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Estrader, de la Confraria de Pescadors de l’Estartit, amb relació al 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
	Tram. 352-02436/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Juan del Molino, del Club Nàutic Estartit, amb relació al 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
	Tram. 352-02437/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Albert Albertí, de l’Associació de Naturalistes de Girona, amb relació al 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
	Tram. 352-02438/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ignasi Batet, de la Institució Altempordanesa d’Estudis Naturals, amb relació al 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
	Tram. 352-02439/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum de l’Escala amb relació al 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
	Tram. 352-02440/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Quintana, del Grup de Recerca en Limnologia de Llacunes i Aiguamolls Mediterranis de la Universitat de Girona, amb relació al 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
	Tram. 352-02441/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manell Cunill, de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, amb relació al 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
	Tram. 352-02442/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02443/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de Fedicine amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02444/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02445/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de l’Institut Català de les Indústries Culturals amb relació amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02446/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de l’Institut Català de Finances amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02447/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Albert Sàez i Casas, president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02448/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Mònica Terribas, directora de Televisió de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02449/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Josep Maixenchs, director de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02450/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Martí Gasull, de la Plataforma per la Llengua, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02451/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02452/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Lluís Jou i Mirabent, exdirector general de Política Lingüística, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02453/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Julio Fernández, president de Filmax, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02454/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Ramon Torrent, catedràtic de política econòmica i dret econòmic internacional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02455/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02456/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Josep Maria Gay, professor titular d’economia financera i comptabilitat de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02457/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana de Cineclubs amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02458/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Coordinadora de Festivals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02459/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02460/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de Pimec amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02461/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02462/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02463/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de l’Acadèmia de Cinema Català amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02464/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Montserrat Bou, representant de CIMA-Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02465/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Sagrario Santórum, representant de CIMA-Catalunya, amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02466/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei del cinema
	Tram. 352-02467/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) amb relació al 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
	Tram. 352-02468/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Pals (Baix Empordà) amb relació al 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
	Tram. 352-02469/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de l’Escala (Baix Empordà) amb relació al 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
	Tram. 352-02470/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Palau-sator (Baix Empordà) amb relació al 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
	Tram. 352-02471/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà (Baix Empordà) amb relació al 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
	Tram. 352-02472/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Fontanilles (Baix Empordà) amb relació al 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
	Tram. 352-02473/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma Defensem Catalunya amb relació al 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
	Tram. 352-02474/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava amb relació al 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
	Tram. 352-02475/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comunitat de Regants de la Presa de Colomers amb relació al 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
	Tram. 352-02476/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comunitat de Regants de la Séquia del Molí de Pals amb relació al 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
	Tram. 352-02477/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, amb relació al 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
	Tram. 352-02478/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Fortià, del Grup de Defensa del Patrimoni del Baix Empordà, amb relació al 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
	Tram. 352-02479/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Estrader, de la Confraria de Pescadors de l’Estartit, amb relació al 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
	Tram. 352-02480/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Juan del Molino, del Club Nàutic Estartit, amb relació al 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
	Tram. 352-02481/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Albert Albertí, de l’Associació de Naturalistes de Girona, amb relació al 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
	Tram. 352-02482/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ignasi Batet, de la Institució Altempordanesa d’Estudis Naturals, amb relació al 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
	Tram. 352-02483/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum de l’Escala amb relació al 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
	Tram. 352-02484/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Quintana, del Grup de Recerca en Limnologia de Llacunes i Aiguamolls Mediterranis de la Universitat de Girona, amb relació al 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
	Tram. 352-02485/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manell Cunill, de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, amb relació al 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
	Tram. 352-02486/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ball·llosera Llagostera, portaveu de la Plataforma Defensem Catalunya, amb relació al 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
	Tram. 352-02487/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Costa Llop, de l’Associació de Propietaris i Pagesos de l’Escala, amb relació al 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
	Tram. 352-02488/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Sergi Pérez Hernández, vicepresident de Medi Ambient de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, amb relació al 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
	Tram. 352-02489/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Tomàs Ferrer Fernández, portaveu del sector nàutic, amb relació al 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
	Tram. 352-02490/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Mir, president de la Societat de Caçadors de Torroella, Ullà, Bellcaire i l’Escala, amb relació al 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
	Tram. 352-02491/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Begoña Cervera Molina, representant dels propietaris d’habitatges de la Vall de Santa Creu (Baix Empordà), al Port de la Selva, amb relació al 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
	Tram. 352-02492/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants d’Unió de Pagesos davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè valorin els incidents entre mossos d’esquadra i pagesos a Reus (Baix Camp)
	Tram. 356-00527/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari general de Joventut davant la Comissió sobre les Polítiques de Joventut perquè informi sobre els resultats de l’avaluació del Pla nacional de joventut de Catalunya
	Tram. 356-00548/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Llimona i Balcells, president del Consell Català del Moviment Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior i Unió Europea perquè informi sobre la participació del Consell en les activitats de difusió de la presidència espanyola de la Unió Europea
	Tram. 356-00553/08
	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
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió sobre les Polítiques de Joventut perquè informin sobre els resultats de l’avaluació del Pla nacional de joventut de Catalunya
	Tram. 356-00555/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió sobre les Polítiques de Joventut perquè informin sobre els resultats de l’avaluació del Pla nacional de joventut de Catalunya
	Tram. 356-00556/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió sobre les Polítiques de Joventut perquè informin sobre els resultats de l’avaluació del Pla nacional de joventut de Catalunya
	Tram. 356-00557/08
	Acord sobre la 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
	Tram. 356-00558/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Institut de Reinserció Social davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè informin sobre les línies d’actuació d’aquesta entitat
	Tram. 356-00563/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Maria Teresa González, presidenta de la Fundació Espanyola de Diàlisi, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els resultats de l’estudi «Sostenibilitat i equitat en el tractament renal substitutiu»
	Tram. 356-00660/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Sabaté, director del Servei Català de la Salut, i Josep Fité, conseller delegat del Consorci Sanitari Integral, davant la Comissió de Salut, perquè informin sobre les adjudicacions de projectes i obres de l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
	Tram. 356-00663/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Pierre Galand, coordinador del Comitè Organitzador Internacional del Tribunal Russell sobre Palestina, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat, perquè presenti les conclusions de les primeres sessions del Tribunal que es duran a terme a Barcelona
	Tram. 356-00664/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de David Bondia, professor titular de dret internacional públic i relacions institucionals de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat, perquè presenti les conclusions de les primeres sessions del Tribunal
	Tram. 356-00665/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Suprem i membre del Jurat del Tribunal Russell sobre Palestina a Barcelona, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat, perquè presenti les conclusions de les primeres sessions del Tribunal
	Tram. 356-00666/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Álvarez i Suárez, secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme perquè exposi el seu criteri sobre la crisi i les mesures per a afrontar-la
	Tram. 356-00667/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Carles Gallego Herrera, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme perquè exposi el seu criteri sobre la crisi i les mesures per a afrontar-la
	Tram. 356-00668/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Conxa Pinós, directora de la campanya «Birmània per la pau», davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, perquè informi sobe la participació dels grups i els partits en les eleccions de Birmània del 2010
	Tram. 356-00669/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Celestino Corbacho Chaves, expresident del Consell Rector del Consorci Sanitari Integral; Núria Marín, presidenta del Consell Rector del Consorci Sanitari Integral; Josep Fité, conseller delegat del Consorci Sanitari Integral, i Santiago Nofuentes, director general del Consorci Sanitari Integral, amb relació a l’Informe de fiscalització 29/2009, referent al Consorci Sanitari Integral, corresponent al 2007
	Tram. 362-00001/08
	Rebuig de la sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	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
	Substanciació



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Roc Muñoz Martínez, alcalde de la Canonja, amb relació al Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja
	Tram. 353-00732/08
	Substanciació


	Compareixença de Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja
	Tram. 353-00733/08
	Substanciació


	Compareixença de Joan Aregio Navarro, regidor de l’Ajuntament de Tarragona i coordinador de la negociació entre l’Ajuntament de Tarragona i l’entitat municipal descentralitzada de la Canonja en el procés de segregació, amb relació al Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja
	Tram. 353-00734/08
	Substanciació


	Compareixença de Josep Llop Tous, arquitecte municipal de l’entitat municipal descentralitzada de la Canonja, amb relació al Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja
	Tram. 353-00735/08
	Substanciació


	Compareixença de Josep Canadell Veciana, exalcalde de la Canonja, amb relació al Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja
	Tram. 353-00736/08
	Substanciació


	Compareixença de Raül Vilanova Mata, exdirector de Ràdio La Canonja, amb relació al Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja
	Tram. 353-00737/08
	Substanciació


	Compareixença de Francesc Roig Queralt, historiador, amb relació al Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja
	Tram. 353-00738/08
	Substanciació


	Compareixença de Josep Fèlix Ballesteros i Casanova, alcalde de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja
	Tram. 353-00739/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Plataforma per la Municipalitat de la Canonja amb relació al Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja
	Tram. 353-00740/08
	Substanciació


	Compareixença d’Eudald Roca i Gràcia, president del Consell Comarcal del Tarragonès, amb relació al Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja
	Tram. 353-00741/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja
	Tram. 353-00742/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja
	Tram. 353-00743/08
	Substanciació


	Compareixença de Josep Maria Casanellas Rosell, vicepresident de la Societat Catalana de Documentació Mèdica, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00774/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Maria Rovira Barberà, membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i experta en documentació mèdica, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00775/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la Defensa de la Sanitat Pública amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00776/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00777/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00778/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00779/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00780/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00781/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Hospitals amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00782/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Institut Català de la Salut amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00783/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00784/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Xavier Pastor, president de FòrumCIS, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00785/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Manel Picas, en representació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00786/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Manel Iglesias, expert en la matèria de l’Institut Català de la Salut, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00787/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Ricardo de Lorenzo i Montero, president de l’Associació Espanyola de Dret Sanitari, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00788/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Lluís Monset i Castells, director general de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 353-00789/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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