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DE CATALUNYADEL PARLAMENT

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

1.01.	 Lleis	i	altres	normes

1.01.10.	 Normes	de	règim	interior

Modificació dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya
Tram. 221-00012/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 518) p. 11

1.10.	 Resolucions

Resolució 613/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la introducció d’un sistema de control 
d’accés amb targetes magnetitzades recarregables 
en el transport de viatgers de l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 250-02199/08
Adopció p. 11

Resolució 614/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre un servei de rodalia entre Lleida, Alma-
celles, Binèfar i Montsó
Tram. 250-02216/08
Adopció p. 12

Resolució 615/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’àrees de descans 
vigilades per a camions per a garantir la seguretat 
del transport de carretera en el descans obligatori
Tram. 250-02232/08
Adopció p. 12

Resolució 616/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el millorament del sistema de venda de 
bitllets a l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 250-02249/08
Adopció p. 12

Resolució 617/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el millorament de la carretera N-IIa 
Alcarràs, al Segrià
Tram. 250-02254/08
Adopció p. 13

Resolució 620/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre els ajuts per a pal·liar els efectes 
econòmics de la tempesta d’a gost del 2009 a les 
explotacions agrà ries de fruita dolça afectades
Tram. 250-02283/08
Adopció p. 13

Resolució 622/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
19/2009, referent als contractes de consultoria i as-
sistència i de serveis dels departaments de caire 
administratiu, corresponent al 2006
Tram. 256-00060/08
Adopció p. 14

Resolució 623/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
20/2009, referent a la despesa en adquisició i im-
plantació de pròtesis quirúrgiques, corresponent 
al 2007
Tram. 256-00062/08
Adopció p. 14

Resolució 624/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
22/2009, referent a la Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria de Manresa, corresponent al 2006
Tram. 256-00063/08
Adopció p. 14

Resolució 625/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
23/2009, referent a l’Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya, corresponent al 2007
Tram. 256-00064/08
Adopció p. 15

Resolució 626/VIII del Parlament de Cata-
lunya, de reconeixement del genocidi armeni i de 
suport a l’acord signat a Zuric el 10 d’octubre de 
2009 entre Armènia i Turquia
Tram. 250-02406/08
Adopció p. 15

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

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la redacció i la 
signatura d’un pacte català contra la pobresa
Tram. 250-02390/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la consideració 
de la inclusió social de les persones amb discapa-
citats en les polítiques de cooperació al desenvo-
lupament
Tram. 250-02399/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la coordinació 
de la cooperació catalana amb l’espanyola i l’eu-
ropea amb relació al Pla director de cooperació al 
desenvolupament
Tram. 250-02453/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
cooperació catalana a Etiòpia
Tram. 250-02454/08
Retirada p. 16
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la cobertura de les vacunacions per a infants als 
països en desenvolupament
Tram. 250-02457/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Balaguer (Noguera)
Tram. 250-02466/08
Retirada p. 16

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Tremp (Pallars Jussà)
Tram. 250-02467/08
Retirada p. 17

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
del Segrià
Tram. 250-02468/08
Retirada p. 17

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 de consultes populars per 
via de referèndum de Catalunya
Tram. 200-00059/08
Tramitació de les esmenes subsegüents al Dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries p. 17

Projecte de llei del Consell de Governs Locals
Tram. 200-00068/08
Rectificació del text presentat, relativa a les esmenes 
a l’articulat p. 17

Projecte de llei de bases de delegació en 
el Govern per a l’adequació de normes amb rang de 
llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior
Tram. 200-00075/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 18

Projecte de llei del codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 200-00078/08
Propostes de compareixença d’organitza cions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 18
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 24
Ponència per a elaborar l’Informe p. 29

Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 200-00084/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 30

Projecte de llei de vegueries
Tram. 200-00085/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 30

Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
Tram. 200-00086/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 30

Projecte de llei de regulació de l’impost so-
bre successions i donacions
Tram. 200-00087/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 30

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00059/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 31

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
Esmenes a la totalitat p. 31

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

3.10.15.	 Designacions	de	síndics	de	la	Sindicatu
ra	de	Comptes

Procediment per a elegir quatre síndics de 
la Sindicatura de Comptes
Tram. 282-00001/08
Nou termini de presentació de candidats p. 31

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció de l’estació d’esquí nòrdic del bosc de Virós, a 
Alins (Pallars Sobirà)
Tram. 250-02542/08
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’increment 
del preu dels serveis de mitjana distància aplicat 
per Renfe
Tram. 250-02560/08
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’emplaçament de la parada d’autobús de la línia 
Manresa-Navarcles del barri del Guix, de Manresa 
(Bages)
Tram. 250-02570/08
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la reparació 
de la xarxa de camins de l’Argentera (Baix Camp)
Tram. 250-02594/08
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi sobre la repercussió de l’activitat de la 
fàbrica de ciment de Lafarge sobre els habitants de 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-02602/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la cessió gratu-
ïta d’unes instal·lacions esportives del Departament 
d’Educació al Consell Esportiu del Segrià
Tram. 250-02603/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la solució de 
les deficiències del CEIP Parc de Saladar, d’Alcarràs 
(Segrià)
Tram. 250-02604/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la normalit-
zació lingüística del mercat de la joguina i dels jocs 
infantils
Tram. 250-02605/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la classifica-
ció de la fusta procedent dels boscos de pi roig del 
Pallars Sobirà
Tram. 250-02606/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34
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Proposta de resolució sobre la concreció de 
les superfícies adjacents als espais lliures de l’espai 
d’interès natural Platja de Torredembarra i Creixell
Tram. 250-02607/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la programa ció 
de les obres de manteniment i con di cionament del 
monestir de Sant Pere de les Maleses, de la Pobla de 
Segur (Pallars Jussà)
Tram. 250-02608/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un cos de personal per a la gestió del sistema de 
pesatge i classificació de canals porcines i sobre 
l’establiment d’un sistema d’ajuts per a l’adaptació 
dels escorxadors a la normativa europea
Tram. 250-02609/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’increment de 
l’aportació del Govern al pagament de la quota de 
l’assegurança agrària
Tram. 250-02610/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre les mesures 
de suport al sector porcí
Tram. 250-02611/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’adequació 
del solar adjacent al CEIP El Sarraí, de Bellmunt 
del Priorat (Priorat), com a espai esportiu i d’esbarjo
Tram. 250-02612/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la realització 
d’exàmens de recuperació al setembre pels alumnes 
de batxillerat
Tram. 250-02613/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de l’oficialitat del català a la Unió Europea
Tram. 250-02614/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre les freqüències 
de pas de la línia d’autobús interurbà entre Reus, 
Castellvell del Camp i Almoster (Baix Camp)
Tram. 250-02615/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels espais educatius necessaris a Malgrat de Mar 
per al curs 2012-2013
Tram. 250-02616/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una estació depuradora d’aigües residuals a Be-
llmunt del Priorat
Tram. 250-02617/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre les mesures 
per afrontar el dèficit en l’atenció pediàtrica al Ma-
resme
Tram. 250-02618/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’aplicació 
legal de la taxa per activitats de control i inspec-
ció sanitària a escorxadors, sales d’especejament 
i establiments de transformació de la caça i altres 
establiments alimentaris
Tram. 250-02619/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de la llar d’infants Arrel de Cervera a tots els infants 
de la Segarra
Tram. 250-02620/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
tren de la Pobla de Segur per a les escoles i els 
instituts de les comarques de Lleida
Tram. 250-02621/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la convenièn-
cia d’establir una parada comercial a l’estació de 
trens d’alta velocitat de Lleida-Pirineus
Tram. 250-02622/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les carreteres d’accés als pobles de la Vall 
de Cardós (Pallars Sobirà)
Tram. 250-02623/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels accessos als pobles del pla de Corts (Pallars 
Sobirà) per la banda nord de Gerri de la Sal en el 
projecte de la variant de Gerri de la carretera N-260
Tram. 250-02624/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’increment 
de la dotació pressupostària per a les obres d’ur-
banització de la plaça de l’Església i de restauració 
del portal del carrer de l’Abadia, de Prat de Comte 
(Terra Alta)
Tram. 250-02625/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’inici del pro-
cés de licitació i construcció de l’estació depuradora 
d’aigües residuals i de col·lectors de Prat de Comte 
(Terra Alta)
Tram. 250-02626/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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. 37

Proposta de resolució sobre les negociaci-
ons amb l’Ajuntament de Sitges i la concessionària 
de l’autopista C-32 per a la construcció de la pro-
tecció acústica del CEIP Agnès de Sitges (Garraf)
Tram. 250-02629/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la composició del Consell de Política Industrial
Tram. 250-02630/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament del CEIP Agnès de 
Sitges (Garraf)
Tram. 250-02631/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a limitar el soroll i les vibracions del tren d’alta 
velocitat a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-02632/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’impuls de les 
modificacions legislatives necessà ries per a garantir 
el dret a la banda ampla
Tram. 250-02634/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’increment del 
peatge de Palafolls de l’autopista C-32
Tram. 250-02635/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 90/1990, sobre la targeta sanitària indi-
vidual a Catalunya
Tram. 250-02636/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
CEIP de Sant Esteve de Guialbes, de Vilademuls 
(Pla de l’Estany)
Tram. 250-02637/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre els problemes 
de seguretat que afecten els Mossos d’Esquadra al 
Pla de l’Estany i sobre l’ampliació de la comissaria 
de Banyoles
Tram. 250-02638/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el millorament 
del sistema informàtic de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Banyoles (Pla de l’Estany)
Tram. 250-02639/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de les instal·lacions de l’observatori meteorològic 
del Montseny per a activitats culturals i divulgatives 
relacionades amb el medi ambient
Tram. 250-02640/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la preservació 
del poble del Comte, a Baix Pallars (Pallars Sobirà), 
en l’execució de les obres del traçat de la variant de 
Gerri de la Sal de la carretera N-260
Tram. 250-02642/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
pla estratègic d’aprofitament turístic del parc natural 
del Cadí-Moixeró
Tram. 250-02644/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la prevenció 
de la formació de gel a la carretera C-16 a Cercs 
(Berguedà)
Tram. 250-02645/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la reparació 
de les filtracions d’aigües residuals a les hortes de 
la Figuerosa i Altet (Urgell)
Tram. 250-02646/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la millora del 
Transvasament de la Riera de Palau, a Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02647/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la connexió 
ferroviària d’alta velocitat entre Andalusia, València 
i Tarragona
Tram. 250-02648/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la presència 
d’equips de professionals de la geologia i la geotèc-
nia en les obres subterrànies
Tram. 250-02649/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre els criteris 
d’aplicació de les mesures de bonificació per als 
usuaris habituals en el peatge de l’autopista C-16 de 
les Fonts (Vallès Occidental)
Tram. 250-02650/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
consum diari de fruita en la campanya «30 + 5. Treu 
profit de la teva vida diària per fer salut»
Tram. 250-02651/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’accés a l’Escola Alba, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-02652/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’aprofitament 
de l’execució de la variant de la carretera N-260 a 
Gerri de la Sal (Pallars Sobirà) per a recuperar els 
exemplars de cobaltocalcita del runam de la mina 
Solita, de Peramea
Tram. 250-02653/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’aprofitament 
de la construcció de la variant de la carretera N-260 
a Gerri de la Sal per a la conversió del tram urbà 
d’aquesta carretera en zona parcial de vianants
Tram. 250-02654/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la regeneració 
de les platges del Maresme
Tram. 250-02655/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el condi cio-
nament de les carreteres GI-401 i GI-402 entre Camp-
devànol i la Pobla de Lillet
Tram. 250-02656/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la quadrupli-
cació de les vies en determinats trams de la xarxa 
ferroviària
Tram. 250-02657/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció d’un centre d’atenció primària i un cen-
tre de salut mental a les antigues casernes de Sant 
Andreu, a Barcelona
Tram. 250-02658/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el suport al 
document elaborat per la Plataforma en Defensa de 
la Terra i els Drets
Tram. 250-02659/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment dels grups de P-3 per al curs 2010-2011 al 
Masnou (Maresme)
Tram. 250-02660/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia a la Generalitat de l’escola tècnica professional 
de Renfe per a la formació de maquinistes
Tram. 250-02661/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alt Camp
Tram. 250-02662/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44
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Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alt Empordà
Tram. 250-02663/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alt Penedès
Tram. 250-02664/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alt Urgell
Tram. 250-02665/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alta Ribagorça
Tram. 250-02666/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Anoia
Tram. 250-02667/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Bages
Tram. 250-02668/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Camp
Tram. 250-02669/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Ebre
Tram. 250-02670/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Empordà
Tram. 250-02671/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Llobregat
Tram. 250-02672/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Penedès
Tram. 250-02673/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Barcelonès
Tram. 250-02674/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Berguedà
Tram. 250-02675/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Cerdanya
Tram. 250-02676/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Conca de Barberà
Tram. 250-02677/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Garraf
Tram. 250-02678/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a les Garrigues
Tram. 250-02679/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Garrotxa
Tram. 250-02680/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Gironès
Tram. 250-02681/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Maresme
Tram. 250-02682/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Montsià
Tram. 250-02683/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Noguera
Tram. 250-02684/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a Osona
Tram. 250-02685/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Pallars Jussà
Tram. 250-02686/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50
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Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Pallars Sobirà
Tram. 250-02687/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Pla d’Urgell
Tram. 250-02688/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Pla de l’Estany
Tram. 250-02689/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Priorat
Tram. 250-02690/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Ribera d’Ebre
Tram. 250-02691/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Ripollès
Tram. 250-02692/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Segarra
Tram. 250-02693/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Segrià
Tram. 250-02694/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Selva
Tram. 250-02695/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Solsonès
Tram. 250-02696/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Tarragonès
Tram. 250-02697/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Terra Alta
Tram. 250-02698/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Urgell
Tram. 250-02699/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Val d’Aran
Tram. 250-02700/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Vallès Occidental
Tram. 250-02701/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Vallès Oriental
Tram. 250-02702/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius dels Mossos d’Esquadra a l’à rea bàsica 
policial Segrià - Garrigues - Pla d’Urgell
Tram. 250-02703/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la seguretat als trams en obres de l’autopista AP-7
Tram. 250-02704/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la inclusió d’Hai-
tí com a país prioritari en el proper pla director de 
cooperació al desenvolupament
Tram. 250-02705/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la normativa sobre l’ús de les llengües en la reto-
lació i etiquetatge d’es tabliments comercials i sobre 
el revocament de les sancions
Tram. 250-02706/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

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
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’autovia A-27 entre Tarragona i Sant 
Sebastià (País Basc)
Tram. 250-02708/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la senyalització de les obres de construcció d’una 
rotonda a la carretera BV-2244 a Sant Sadurní d’A-
noia (Alt Penedès)
Tram. 250-02709/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels aparcaments d’enllaç de les estacions de Renfe 
de Llinars del Vallès i de Cardedeu (Vallès Oriental)
Tram. 250-02710/08
Presentació p. 57
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Proposta de resolució sobre la neteja de les 
vies de la xarxa ferroviària
Tram. 250-02711/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels acords bilaterals internacionals que limiten els 
vols intercontinentals des de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-02712/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’atenció als 
pacients d’esclerosi múltiple de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-02713/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels efectius dels Mossos d’Esquadra a Riells i Via-
brea (Selva) i als municipis veïns
Tram. 250-02714/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre l’augment del 
nombre de places d’al·lergòlegs a la sanitat pública
Tram. 250-02715/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’educació infantil i primària a Solsona 
per al curs 2010-2011
Tram. 250-02716/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la dotació d’u na 
segona ambulància a les Garrigues
Tram. 250-02719/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la incorporació 
al projecte de la variant de la carretera N-260 a Gerri 
de la Sal dels informes del Cos de Bombers de la 
Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques
Tram. 250-02720/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre l’agilitació dels 
pagaments de les beques de menjador i de llibres 
al Segrià
Tram. 250-02721/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre el respecte als 
drets humans dels presos polítics cubans
Tram. 250-02722/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les entitats del tercer sector 
social
Tram. 250-02723/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’informes tècnics previs a la perforació de la boca 
sud del túnel de la variant de Gerri de la Sal de la 
carretera N-260
Tram. 250-02724/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre les mesures 
per al manteniment dels llocs de treball i la continuï-
tat de la producció de Montesa Honda, SA
Tram. 250-02725/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre l’assignació 
extraordinària de punts per quilòmetres de distància 
per a accedir a centres de Sant Sadurní d’Anoia als 
alumnes dels nuclis de Subirats (Alt Penedès)
Tram. 250-02726/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la reposició 
dels ordinadors portàtils robats al CEIP Antoni Grau 
Minguell, de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)
Tram. 250-02727/08
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la creació de 
dues línies al CEIP La Sínia, de Molins de Rei (Baix 
Llobregat), el curs 2010-2011
Tram. 250-02728/08
Presentació p. 67

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

3.10.60.	 Procediments	relatius	a	la	memòria	anu
al	i	a	altres	informes	de	la	Sindicatura	de	
Comptes

Procediments relatius als informes de fisca-
lització 19/2009, referent als contractes de consulto-
ria i assistència i de serveis dels departaments de 
caire administratiu, corresponent al 2006; 20/2009, 
referent a la despesa en adquisició i implantació 
de pròtesis quirúrgiques, corresponent al 2007; 
22/2009, referent a la Cambra Oficial de Comerç 
i Indústria de Manresa, corresponent al 2006,  i 
23/2009, referent a l’Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya, corresponent al 2007
Tram. 256-00060/08, 256-00062/08, 256-00063/08, 
256-00064/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 68

3.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la realitat so-
cial dels catalans
Tram. 300-00266/08
Presentació p. 71

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de salut
Tram. 300-00267/08
Presentació p. 72

Interpel·lació al Govern sobre el desple-
gament de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 300-00268/08
Presentació p. 72

Interpel·lació al Govern sobre el desple-
gament territorial de la televisió digital terrestre i 
l’apagada analògica
Tram. 300-00269/08
Presentació p. 72

4.	 INFORMACIÓ

4.45.	 Composició	dels	òrgans	del	Parlament

4.45.12.	 Comissions	específiques	de	seguiment

Composició de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat
Tram. 411-00004/08
Ratificació del president p. 73

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	mocions

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
371/VIII, sobre la reforma dels preceptes sobre la 
propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya
Tram. 290-00321/08
Sol·licitud de criteri de la Comissió p. 73
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4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixences

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
les adjudicacions de projectes i obres de l’Hospital 
Moisès Broggi de Sant Joan Despí
Tram. 354-00306/08
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre el con-
curs per a gestionar l’aeroport de Lleida-Alguaire i 
les propostes per a reforçar la viabilitat del projecte
Tram. 354-00311/08
Sol·licitud i tramitació p. 73

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Organitzacions no 
Governamentals per al Desenvolupament davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informin 
sobre la posició d’aquesta federació amb relació a la 
situació de crisi global en el marc de la cooperació 
internacional
Tram. 356-00528/08
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de Pedro Pa-
blo Álvarez Ramos, líder del sindicat independent 
cubà Consell Unitari de Treballadors, davant la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat amb relació al 
respecte dels drets humans a Cuba
Tram. 356-00530/08
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Enginyeria sense 
Fronteres davant la Comissió de Cooperació i Soli-
daritat perquè exposin llurs propostes per a aprofun-
dir en la transparència financera del sector extractiu i 
per a garantir una major coherència, responsabilitat i 
vigilància en les polítiques de solidaritat i cooperació 
al desenvolupament
Tram. 356-00534/08
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de Josep Mar-
quès i Baró, president de Creu Roja Catalunya, i 
d’Enric Moris Güell, coordinador de Creu Roja Ca-
talunya, davant la Comissió de Cooperació i Solida-
ritat perquè informin sobre l’acció humanitària i la 
cooperació internacional
Tram. 356-00540/08
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de David Mi-
noves i Llucià, director general de Cooperació al 
Desenvolupament i Acció Humanitària, davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi 
sobre l’estratègia de cooperació multilateral de la 
Generalitat
Tram. 356-00541/08
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de David Mi-
noves i Llucià, director general de Coo peració al 
Desenvolupament i Acció Humanitària, davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi 
sobre l’estratègia de codesenvolupament de la co-
operació catalana que ha de guiar l’obra de govern 
de la Generalitat
Tram. 356-00542/08
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Miret 
i Serra, Maurici Romero i Mulero i Àlex Masllorens 
i Escubós, administradors judicials d’Intervida, da-
vant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè 

informin sobre el pla estratègic i les perspectives de 
futur d’Intervida
Tram. 356-00543/08
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Retecork davant la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme perquè presentin la Xar-
xa Europea de Territoris Surers i exposin les seves 
línies de treball i la situació del sector
Tram. 356-00559/08
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Josep Mar-
qués, president de Creu Roja Catalunya, i d’Enric 
Morist, coordinador general de Creu Roja Catalunya, 
davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme perquè expliquin la tasca de Creu Roja 
amb relació a la incorporació al mercat laboral de 
les persones més vulnerables
Tram. 356-00560/08
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Felip 
i Ventura, director de l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament, perquè informi sobre 
l’ajut als afectats pel terratrèmol d’Haití
Tram. 356-00561/08
Sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Celestino 
Corbacho Chaves, ministre de Treball i Immigració, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
les adjudicacions de projectes i obres de l’Hospital 
Moisès Broggi de Sant Joan Despí
Tram. 356-00562/08
Rebuig de la sol·licitud p. 75

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
Acord sobre la sol·licitud p. 76

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
Acord sobre la sol·licitud p. 76

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
Acord sobre la sol·licitud p. 76

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
Acord sobre la sol·licitud p. 76

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
Acord sobre la sol·licitud p. 76
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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
Acord sobre la sol·licitud p. 76

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 afrontar-la
Tram. 356-00668/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

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

Compareixença de Marta Macias Quesa-
da, responsable a Catalunya d’Ajuda en Acció, i 
de Marta Cairó Alvero, responsable de campanyes 
d’Ajuda en Acció, davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat perquè presentin la campanya «Mou-te 
per la igualtat. És de justícia»
Tram. 357-00343/08
Substanciació p. 77

Compareixença de Juan Rozalén, cap d’o-
peracions de TAF i membre del Col·legi de Pilots, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00371/08
Substanciació p. 77

Compareixença de Joan Rovira, subdi-
rector general operatiu del Cos de Bombers de la 
Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00383/08
Substanciació p. 77

Compareixença de Bienvenido Aguado 
Sánchez, Hotel 0, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00385/08
Substanciació p. 77

Compareixença de Carles Font Gili, D0, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00388/08
Substanciació p. 77

Compareixença d’Antoni Rifà, responsable 
de la Subdirecció General Operativa quan es produ-
eixen els incendis, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00392/08
Substanciació p. 77

Compareixença de Miquel Vidal, responsa-
ble de la Unitat del Grup d’Emergències Mèdiques, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00394/08
Substanciació p. 78

Compareixença de Manel Bosch, cap de la 
Divisió d’Operacions quan es produeixen els incen-
dis, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00398/08
Substanciació p. 78

Compareixença del cap o la cap de sala de 
Tarragona el 21 de juliol de 2009 davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 357-00399/08
Substanciació p. 78

Compareixença de Xavier Rovira Picañol, 
pilot, davant la Comissió d’Investigació sobre l’In-
cendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00402/08
Substanciació p. 78

Compareixença de Jordi Vidal, responsa-
ble de la Secció de Desenvolupament Tecnològic, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00403/08
Substanciació p. 78

Compareixença d’una representació sin-
dical del Cos de Bombers de Comis sions Obreres 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00404/08
Substanciació p. 78

Compareixença d’una representació sin-
dical del Cos de Bombers de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00405/08
Substanciació p. 79

Compareixença d’una representació sindi-
cal del Cos de Bombers de la Candidatura Autònoma 
de Treballadors i Treballadores de l’Administració de 
Catalunya (CATAC) davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00406/08
Substanciació p. 79

Compareixença d’Ignacio Javier García Ló-
pez, comandant i membre de la Unitat Militar d’Emer-
gències de la base aèrea de Saragossa, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00410/08
Substanciació p. 79

Compareixença del tècnic responsable 
de la Brigada de Reforç contra Incendis Forestals 
(BRIF) de Daroca (Aragó) davant la Comissió d’In-
vestigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan
Tram. 357-00411/08
Substanciació p. 79

Compareixença de Pierre Galand, coor-
dinador del Comitè Organitzador Internacional del 
Tribunal Russell sobre Palestina, davant la Comis-
sió de Cooperació i Solidaritat per a presentar les 
conclusions de les primeres sessions del Tribunal
Tram. 357-00421/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79
Substanciació p. 79

Compareixença de David Bondia, professor 
titular de dret internacional públic i relacions insti-
tucionals de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat per a presentar 
les conclusions de les primeres sessions del Tribunal
Tram. 357-00422/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80
Substanciació p. 80

Compareixença de José Antonio Martín 
Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Suprem i mem-
bre del Jurat del Tribunal Russell sobre Palestina, 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a 
presentar les conclusions de les primeres sessions 
del Tribunal
Tram. 357-00423/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80
Substanciació p. 80

Compareixença de Josep Maria Álvarez 
i Suárez, secretari general de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya, davant la Comissió de 
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TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.10.

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	613/VIII	del	Parlament	de	Cata
lunya,	sobre	la	introducció	d’un	sistema	
de	control	d’accés	amb	targetes	magne
titzades	recarregables	en	el	transport	de	
viatgers	de	l’àrea	metropolitana	de	Bar
celona
Tram. 250-02199/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 52, 17.02.2010, DSPC-C 733

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 17 de febrer de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la introducció d’un sistema 
de control d’accés amb targetes magnetitzades recar-
regables en el transport de viatgers de l’àrea metropo-
litana de Barcelona (tram. 250-02199/08), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 61048).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
desenvolupant el Pla de transport de viatgers de Catalu-
nya per a culminar la integració tarifària, el 2012, amb 
la introducció del sistema de validació de targeta amb 
xip sense contacte en el transport de viatgers de l’àrea 
metropolitana de Barcelona.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2010

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

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Modificació	dels	Estatuts	del	règim	i	el	
govern	interiors	del	Parlament	de	Cata
lunya
Tram. 221-00012/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
518)

Al BOPC 518, a la pàg. 30, a l’article 115,

On diu:

«Les organitzacions sindicals que han obtingut, com a 
mínim, el 40% dels membres dels Consell de Personal 
en el cas que aquest estigui format per set membres, 
o, com a mínim, el 30% dels membres del Consell de 
Personal en el cas que aquest estigui format per onze 
membres, poden promoure eleccions al Consell de Per-
sonal davant la Mesa del Parlament en el període dels 
quatre mesos anteriors al finiment de llur mandat de 
quatre anys.»

Ha de dir:

«Les organitzacions sindicals que han obtingut, com a 
mínim, el 40% dels membres dels Consell de Personal 
en el cas que aquest estigui format per nou membres, 
o, com a mínim, el 30% dels membres del Consell de 
Personal en el cas que aquest estigui format per tret-
ze membres, poden promoure eleccions al Consell de 
Personal davant la Mesa del Parlament en el període 
dels quatre mesos anteriors al finiment de llur mandat 
de quatre anys.»
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1.10.

Resolució	615/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	la	construcció	d’àrees	de	
descans	vigilades	per	a	camions	per	a	
garantir	la	seguretat	del	transport	de	
carretera	en	el	descans	obligatori
Tram. 250-02232/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 52, 17.02.2010, DSPC-C 733

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 17 de febrer de 2010, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la construcció d’àrees de des-
cans vigilades per a camions per a garantir la seguretat 
del transport de carretera en el descans obligatori (tram. 
250-02232/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 61043).

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

Resolució

El Parlament insta el Govern a complementar la vigilàn-
cia de les àrees de descans i d’estacionament de vehicles 
pesants de les autopistes i les carreteres principals que 
suporten trànsit de pas amb la finalitat de millorar les 
condicions de treball dels professionals del sector.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2010

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

Resolució	616/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	el	millorament	del	siste
ma	de	venda	de	bitllets	a	l’estació	de	
Sants,	de	Barcelona
Tram. 250-02249/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 52, 17.02.2010, DSPC-C 733

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 17 de febrer de 2010, ha debatut el text de la 

Resolució	614/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	un	servei	de	rodalia	en
tre	Lleida,	Almacelles,	Binèfar	i	Montsó
Tram. 250-02216/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 52, 17.02.2010, DSPC-C 733

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 17 de febrer de 2010, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’existència d’un servei 
de rodalia entre Lleida, Almacelles, Binèfar i Montsó 
(tram. 250-02216/08), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 61046).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya acorda: 

1. Donar suport al Govern en les gestions amb el Govern 
d’Aragó i, si escau, davant del Ministeri de Foment i de 
Renfe i Adif, per a poder prolongar el servei de rodalia 
entre Cervera, Lleida i Almacelles, determinat pel Pla 
de transport de viatgers de Catalunya, fins a Binèfar i 
Montsó.

2. Donar ple suport a les gestions que facin els alcaldes 
afectats, els consells comarcals de les demarcacions de 
Lleida i Osca i els governs d’Aragó i Catalunya per a 
fer realitat, en el termini de temps més breu possible, 
un servei de rodalia entre Lleida, Almacelles, Binèfar 
i Montsó.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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1.10.

Resolució	620/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	els	ajuts	per	a	pal·liar	els	
efectes	econòmics	de	la	tempesta	d’a
gost	del	2009	a	les	explotacions	agrà	ries	
de	fruita	dolça	afectades
Tram. 250-02283/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 35, 18.02.2010, DSPC-C 739

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la ses-
sió tinguda el dia 18 de febrer 2010, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre els ajuts per a pal·liar els 
efectes del temporal d’agost a les explotacions agràries 
del Segrià i la Noguera (tram. 250-02283/08), presentada 
pel Grup Parlamentari pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
les accions necessàries per a la consecució dels ajuts 
d’Estat per a pal·liar els efectes econòmics de la tem-
pesta del mes d’agost del 2009 sobre les explotacions i 
les agrupacions cooperatives afectades.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
suport a les mesures en vies d’execució següents: 

a) Concedir crèdits amb condicions favorables als titu-
lars d’explotacions i centrals de fruita dolça i coopera-
tives agràries que els permetin afrontar la pèrdua del 
potencial productiu per un termini mínim de tres anys.

b) Convocar d’una manera extraordinària el Pla de re-
conversió de fruita dolça per a les explotacions que ne-
cessitin una replantació majoritària o integral d’arbres 
fruiters, amb la subvenció màxima possible.

c) Establir mecanismes més eficaços i més immediats 
en el marc del Pla de millora del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca per a la reparació d’infraes-
tructures agrícoles danyades.

d) Establir una línia de crèdits pont específics perquè els 
titulars de les explotacions i les centrals de fruita dolça 
i les cooperatives afectades s’hi puguin acollir mentre 
no se’ls facin efectius els recursos derivats dels plans de 
reconversió i de millora sol·licitats.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2010

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

Proposta de resolució sobre el millorament del sistema 
de venda de bitllets a l’estació de Sants, de Barcelona 
(tram. 250-02249/08), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 61044).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar a 
Adif i Renfe que millorin el servei de venda de bitllets 
a l’estació de Sants, de Barcelona.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2010

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

Resolució	617/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	el	millorament	de	la	car
retera	NIIa	Alcarràs,	al	Segrià
Tram. 250-02254/08

Adopció
Comissió de Política Territorial

Sessió núm. 52, 17.02.2010, DSPC-C 733

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu-
da el dia 17 de febrer de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el millorament de la car-
retera N-IIa Alcarràs (Segrià) (tram. 250-02254/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 61281).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar 
tres regulacions per mitjà de semàfors a la travessera de 
la N-IIa a Alcarràs i a iniciar els estudis necessaris per a 
construir una rotonda a l’encreuament amb la carretera 
L-800, tancar la rotonda partida del polígon industrial 
i millorar la rotonda que hi ha fora de la travessera.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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1.10.

Resolució	623/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	20/2009,	referent	a	la	despe
sa	en	adquisició	i	implantació	de	pròte
sis	quirúrgiques,	corresponent	al	2007
Tram. 256-00062/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 25, 25.02.2010, DSPC-C 744 - 747

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 23 i 25 de febrer, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 20/2009, referent a la despesa en adquisició i im-
plantació de pròtesis quirúrgiques, corresponent al 2007 
(tram. 256-00062/08).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 20/2009, referent a la despesa en adquisició 
i implantació de pròtesis quirúrgiques, corresponent al 
2007 (tram. 256-00062/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

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

Resolució	624/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	22/2009,	referent	a	la	Cam
bra	Oficial	de	Comerç	i	Indústria	de	Man
resa,	corresponent	al	2006
Tram. 256-00063/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 25, 25.02.2010, DSPC-C 744 - 747

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 23 i 25 de febrer, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 22/2009, referent a la Cambra Oficial de Comerç 

Resolució	622/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	19/2009,	referent	als	con
tractes	de	consultoria	i	assistència	i	de	
serveis	dels	departaments	de	caire	ad
ministratiu,	corresponent	al	2006
Tram. 256-00060/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 25, 25.02.2010, DSPC-C 744 - 747

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 23 i 25 de febrer, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalit-
zació 19/2009, referent als contractes de consultoria i 
assistència i de serveis dels departaments de caire admi-
nistratiu, corresponent al 2006 (tram. 256-00060/08).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 19/2009, referent 
als contractes de consultoria i assistència i de serveis 
dels departaments de caire administratiu, corresponent 
al 2006 (tram. 256-00060/08).

2. Insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes que recull l’informe a què fa refe-
rència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre
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1.10.

Resolució	626/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	de	reconeixement	del	genocidi	
armeni	i	de	suport	a	l’acord	signat	a	Zu
ric	el	10	d’octubre	de	2009	entre	Armè
nia	i	Turquia
Tram. 250-02406/08

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat

Sessió núm. 21, 26.02.2010, DSPC-C 749

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió 
tinguda el dia 26 de febrer de 2010, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el reconeixement del 
genocidi armeni (tram. 250-02406/08), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el G. P. So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, el Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa i el Grup Mixt.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix –com ja va fer la 
Resolució del Parlament Europeu del juny del 1987, re-
fermada per les posteriors resolucions del febrer del 2002 
i del febrer del 2004– que els fets patits per la població 
armènia entre els anys 1915 i 1921 tenen la consideració 
d’un veritable genocidi, d’acord amb la Convenció de les 
Nacions Unides per a la prevenció i el càstig del crim de 
genocidi, adoptada el desembre del 1948.

2 El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dur a terme les gestions pertinents davant el Govern 
de l’Estat per tal que subscrigui el contingut de l’esmen-
tada Resolució del Parlament Europeu.

b) Donar suport al poble armeni en els seus esforços per 
a consolidar el procés democràtic, col·laborant amb les 
associacions establertes a Catalunya amb aquest objectiu.

c) Donar suport als esforços d’Armènia i Turquia, i també 
als de les diplomàcies occidentals que han fet possible la 
signatura de l’acord signat a Zuric el passat 10 d’octubre 
de 2009 entre Armènia i Turquia, i instar-los que esde-
vingui el punt de partida que culmini en l’estabilitat de la 
regió i faci del Caucas un veritable espai de cooperació 
i llibertat.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
M. Rosa Fortuny i Torroella Joan Ferran i Serafini

i Indústria de Manresa, corresponent al 2006  (tram. 
256-00063/08).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 22/2009, referent a la Cambra Oficial de 
Comerç i Indústria de Manresa, corresponent al 2006  
(tram. 256-00063/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Departament per-
tinent del Govern a seguir les recomanacions de l’Infor-
me 22/2009 de la Sindicatura de Comptes que l’afecten 
com a administració tutelar de les cambres de comerç, 
indústria i navegació i a traslladar les altres recoma-
nacions a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Manresa perquè les segueixi.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

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

Resolució	625/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	23/2009,	referent	a	l’Institut	
Nacional	d’Educació	Física	de	Catalu
nya,	corresponent	al	2007
Tram. 256-00064/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 25, 25.02.2010, DSPC-C 744 - 747

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 23 i 25 de febrer, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 23/2009, referent a l’Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya, corresponent al 2007 (tram. 256-
00064/08).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 23/2009, referent a l’Institut Nacional d’Edu-
cació Física de Catalunya, corresponent al 2007 (tram. 
256-00064/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre
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2.10.25.

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 
749).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
en la sessió núm. 21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 
749).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 42 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 03.03.2010 
(DSPC-C 755).

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	redacció	
i	la	signatura	d’un	pacte	català	contra	
la	pobresa
Tram. 250-02390/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
en la sessió núm. 21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 
749).

Proposta	de	resolució	sobre	la	conside
ració	de	la	inclusió	social	de	les	perso
nes	amb	discapacitats	en	les	polítiques	
de	cooperació	al	desenvolupament
Tram. 250-02399/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
en la sessió núm. 21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 
749).

Proposta	de	resolució	sobre	la	coordina
ció	de	la	cooperació	catalana	amb	l’espa
nyola	i	l’europea	amb	relació	al	Pla	direc
tor	de	cooperació	al	desenvolupament
Tram. 250-02453/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
en la sessió núm. 21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 
749).
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3.01.01.

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	de	consultes	populars	
per	via	de	referèndum	de	Catalunya
Tram. 200-00059/08

Tramitació de les esmenes subsegüents al 
Dictamen del Consell de Garanties Esta-
tutàries

A tramitar directament pel Ple del Parlament.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Projecte	de	llei	del	Consell	de	Governs	
Locals
Tram. 200-00068/08

Rectificació del text presentat, relativa a les 
esmenes a l’articulat
Reg. 67454

Correccions presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 67454)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, comunica les següents correc-
cions d’errades en l’escrit de 16 de febrer de 2010, amb 
núm. 66.218 d’entrada al Registre General, relatiu a les 
esmenes al Projecte de llei del Consell de Governs Lo-
cals (tram. 200-00068/08):

– On diu: «Esmena 25. Disposició final Segona. De Su-
pressió (...)»

Ha de dir: «Esmena 25. Disposició final Primera. 2. De 
Supressió (...)»

– On diu: «Esmena 26. Disposició final Tercera. De Su-
pressió (...)»

Ha de dir: «Esmena 26. Disposició final Primera. 3. De 
Supressió (...)»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

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

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 42 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 03.03.2010 
(DSPC-C 755).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 42 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 03.03.2010 
(DSPC-C 755).
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Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 200-00078/08

Propostes de compareixença d’organitza-
cions i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la 
CEF, sessió del 17.02.2010

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 

Proposta de compareixença de representants del Consell 
de Persones Consumidores de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02091/08)

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 352-
02092/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02093/08)

Proposta de compareixença de representants de Foment 
del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya (tram. 352-02094/08)

Proposta de compareixença de representants de Pimec 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02095/08)

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya (tram. 352-02096/08)

Proposta de compareixença de representants de Comis-
sions Obreres amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02097/08)

Proposta de compareixença de representants d’Unió de 
Pagesos amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya (tram. 352-02098/08)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença del director general de Co-
merç amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02099/08)

Proposta de compareixença del director general de Tu-
risme amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02100/08)

Projecte	de	llei	de	bases	de	delegació	en	
el	Govern	per	a	l’adequació	de	normes	
amb	rang	de	llei	a	la	Directiva	2006/123/
CE,	del	Parlament	i	del	Consell,	de	12	de	
desembre	de	2006,	relativa	als	serveis	
en	el	mercat	interior
Tram. 200-00075/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
sessió tinguda el dia 24 de febrer de 2010, ha nomenat 
la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Pro-
jecte de llei de bases de delegació en el Govern per a 
l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat in-
terior (tram. 200-00075/08) i les esmenes presentades, 
d’acord amb l’article 109.1 i els concordants del Re-
glament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Antoni Fernàndez i Teixidó

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Montserrat Capdevila Tatché

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Xavier Vendrell i Segura

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

M. Ángeles Olano i García

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

Salvador Milà i Solsona

Grup Mixt

José Domingo Domingo

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió
en funcions El president de la Comissió
Meritxell Ruiz i Isern Jordi Terrades i Santacreu
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Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02115/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Grans Empreses de Distribució 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02116/08)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edi-
ficis amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02119/08)

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 Cata-
lunya (tram. 352-02120/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Agències de Viatges amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02121/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Vending amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 352-
02122/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió Catalana d’Entitats Asseguradores i Reassegura-
dores amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02124/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Entitats Asseguradores amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02126/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automò-
bils amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02127/08)

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)

Proposta de compareixença del director general d’Ali-
mentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02101/08)

Proposta de compareixença de la secretària d’Habitatge 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02102/08)

Proposta de compareixença de la directora de l’Ob-
servatori de Dret Privat de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02103/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de ca-
dascuna de les oficines comarcals d’informació al consu-
midor amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02105/08)

Proposta de compareixença d’una representació de les 
oficines municipals d’informació al consumidor de mu-
nicipis de fins a deu mil habitants amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02106/08)

Proposta de compareixença d’una representació de les 
oficines municipals d’informació al consumidor de mu-
nicipis d’entre deu mil i cinquanta mil habitants amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02107/08)

Proposta de compareixença d’una representació de les 
oficines municipals d’informació al consumidor de mu-
nicipis de més de cinquanta mil habitants amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02108/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional - Confederació Empresarial 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02109/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi-
mec Comerç amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02110/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02111/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’As sociació Multisectorial d’Empreses amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02113/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell General de Cambres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02114/08)
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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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Fabricants d’Automòbils i Camions 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02144/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Te-
lefónica de España, SA, amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya (tram. 352-02145/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Gas 
Natural amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya (tram. 352-02146/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’En-
desa amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02147/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Vo-
dafone España amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya (tram. 352-02148/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ai-
gües de Barcelona amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya (tram. 352-02149/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Au-
topistes Concessionària Espanyola, SA, i Autopistes de 
Catalunya, SA, amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya (tram. 352-02150/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Cen-
tres Comercials Carrefour, SA, amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 352-
02151/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 352-
02152/08)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02155/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02156/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores 
de l’Administració de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 352-
02157/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Autònoms de Catalunya amb relació al Projec-

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)

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)

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)

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 Cata-
lunya (tram. 352-02132/08)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Em-
presaris Instal·ladors (Ferca) de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02135/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Comerciants d’Electrodomèstics amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02136/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Gre-
mi de Tintorers i Bugaders de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02137/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Fabricants d’Electrodomèstics de 
Línia Blanca amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02138/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Fabricants de Petit Electrodomès-
tic amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02139/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Fabricants de Joguines amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02141/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Fabricants d’Il·luminació amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02142/08)
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Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02173/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació per a la Informació dels Consumidors amb re-
lació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02174/08)

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)

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)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació d’Aba-
cus, SCCL, amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02179/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Ser-
vei de Defensa del Consumidor i l’Usuari amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02180/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de Te-
leespectadors Associats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02182/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Aus-
banc Consum amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02183/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris d’Internet amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 352-
02185/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Re-
ial Automòbil Club de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02186/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’as-
sociació Mujeres para la Democracia amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02187/08)

te de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 352-
02158/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Sindical de Treballadors Autònoms Depen-
dents amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02160/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Impositors de Bancs, Caixes i Assegurances 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02161/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02163/08)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Consumidors Independents amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02166/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Consumidors de la Província de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02167/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’Asso-
ciació 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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Consumidors i Usuaris Rebacamp amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02170/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació en Defensa del Consumidor i l’Usuari de Cor-
nellà amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02171/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Al-
ternatives al Consum amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya (tram. 352-02172/08)
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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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de Jus-
tícia i Pau amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02205/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Se-
tem amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02206/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Al-
ternativa 3 amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02207/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Greenpeace amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02208/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Inter-
món-Oxfam amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02209/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Màsters en Ciències de Consum 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02211/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre de Recerca i Informació en Consum amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02212/08)

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)

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)

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)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris d’Acadèmies d’Ensenyament no Ofi-
cial amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02188/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02189/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Celí-
acs de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya (tram. 352-02190/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació d’Im-
munitas Vera amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02192/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Hemofília amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 352-
02193/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació 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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02195/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana per a la Integració del Cec amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02196/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’ONCE amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya (tram. 352-02197/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ecom 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02198/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Co-
mitè Català de Representants de Persones amb Discapa-
citat amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02199/08)

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)

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)

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 con-
sum de Catalunya (tram. 352-02202/08)
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Proposta de compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02269/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’ACE-
SA-Abertis amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02270/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cambra de Comerç de Tarragona amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02271/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Car-
refour SA, amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02272/08)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02275/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col·le-
gi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya (tram. 352-02276/08)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de Con-
sum Català amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02279/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Consumidors d’Espanya amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02281/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris de Serveis Financers (AUSBANC) 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02282/08)

Grup Parlamentari del partit popular de cata-
lunya 

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al 

Proposta de compareixença d’una representació de Pla-
taforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya (tram. 352-02218/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Con-
sum Català - Associació Catalana de Consumidors amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02219/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació en Defensa de l’Etiquetatge en Català amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02220/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya (tram. 352-02221/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Òm-
nium Cultural amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02222/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02223/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02224/08)

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)

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 Cata-
lunya (tram. 352-02257/08)

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 Cata-
lunya (tram. 352-02258/08)

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 Cata-
lunya (tram. 352-02259/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Contact Center Espanyola (ACE-FECEMD) 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02260/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’em-
presa Comercia amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya (tram. 352-02261/08)

Grup Mixt

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya (tram. 352-02268/08)
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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)

Compareixença de representants de Comissions Obreres 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 353-00796/08)

Compareixença de representants d’Unió de Pagesos 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 353-00797/08)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials rebutjades

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença del director general de Co-
merç amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02099/08)

Proposta de compareixença del director general de Tu-
risme amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02100/08)

Proposta de compareixença del director general d’Ali-
mentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02101/08)

Proposta de compareixença de la secretària d’Habitatge 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02102/08)

Proposta de compareixença de la directora de l’Ob-
servatori de Dret Privat de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02103/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de ca-
dascuna de les oficines comarcals d’informació al consu-
midor amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02105/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de les 
oficines municipals d’informació al consumidor de mu-
nicipis d’entre deu mil i cinquanta mil habitants amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02107/08)

Proposta de compareixença d’una representació de les 
oficines municipals d’informació al consumidor de mu-
nicipis de més de cinquanta mil habitants amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02108/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa amb 

Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02283/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02284/08)

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)

Proposta de compareixença de Manuel Nevot, propie-
tari de Finques Nevot, amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya (tram. 352-02286/08)

Proposta de compareixença de Xurde Rocamundi, pro-
pietari d’una immobiliària a Arenys de Mar, amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02287/08)

Proposta de compareixença de José Luís Jiménez, di-
rector de l’Escola de Criminologia de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02288/08)

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 Cata-
lunya (tram. 352-02289/08)

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)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, 24.02.2010 (DSPC-C, 746)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de representants del Consell de Perso-
nes Consumidores de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 353-
00790/08)

Compareixença de representants de l’Associació Catala-
na de Municipis amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya (tram. 353-00791/08)

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)

Compareixença de representants de Foment del Treball 
Nacional amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya (tram. 353-00793/08)

Compareixença de representants de Pimec amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 353-00794/08)
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Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02125/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Entitats Asseguradores amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02126/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automò-
bils amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02127/08)

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)

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)

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)

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)

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 Cata-
lunya (tram. 352-02132/08)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Em-
presaris Instal·ladors (Ferca) de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02135/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Comerciants d’Electrodomèstics amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02136/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02137/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Fabricants d’Electrodomèstics de 
Línia Blanca amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02138/08)

relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02111/08)

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)

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)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Grans Empreses de Distribució 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02116/08)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edi-
ficis amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02119/08)

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 Cata-
lunya (tram. 352-02120/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Agències de Viatges amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02121/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Vending amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 352-
02122/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió Catalana d’Entitats Asseguradores i Reassegura-
dores amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02124/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Mutualitats de Catalunya amb relació al 
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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)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Sindical de Treballadors Autònoms Depen-
dents amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02160/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Impositors de Bancs, Caixes i Assegurances 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02161/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02163/08)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Consumidors Independents amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02166/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Consumidors de la Província de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02167/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’Asso-
ciació 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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Consumidors i Usuaris Rebacamp amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02170/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola de Fabricants de Petit Elec-
trodomèstic amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02139/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Fabricants de Joguines amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02141/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Fabricants d’Il·luminació amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02142/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Fabricants d’Automòbils i Cami-
ons amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02144/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Te-
lefónica de España, SA, amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya (tram. 352-02145/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Gas 
Natural amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya (tram. 352-02146/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’En-
desa amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02147/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Vo-
dafone España amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya (tram. 352-02148/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ai-
gües de Barcelona amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya (tram. 352-02149/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Au-
topistes Concessionària Espanyola, SA, i Autopistes de 
Catalunya, SA, amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya (tram. 352-02150/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Cen-
tres Comercials Carrefour, SA, amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 352-
02151/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02155/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02156/08)
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Proposta de compareixença d’una representació del Re-
ial Automòbil Club de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02186/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’as-
sociació Mujeres para la Democracia amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02187/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris d’Acadèmies d’Ensenyament no Ofi-
cial amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02188/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02189/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Celí-
acs de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya (tram. 352-02190/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació d’Im-
munitas Vera amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02192/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Hemofília amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 352-
02193/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació 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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02195/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana per a la Integració del Cec amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02196/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’ONCE amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya (tram. 352-02197/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ecom 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02198/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Co-
mitè Català de Representants de Persones amb Discapa-
citat amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02199/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Guttman amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02200/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació en Defensa del Consumidor i l’Usuari de Cor-
nellà amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02171/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Al-
ternatives al Consum amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya (tram. 352-02172/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02173/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació per a la Informació dels Consumidors amb re-
lació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02174/08)

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)

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)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació d’Aba-
cus, SCCL, amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02179/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Ser-
vei de Defensa del Consumidor i l’Usuari amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02180/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de Te-
leespectadors Associats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02182/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Aus-
banc Consum amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02183/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris d’Internet amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 352-
02185/08)
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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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de Pla-
taforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya (tram. 352-02218/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Con-
sum Català - Associació Catalana de Consumidors amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02219/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació en Defensa de l’Etiquetatge en Català amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02220/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació d’Òm-
nium Cultural amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02222/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalu-
nya (tram. 352-02223/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02257/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02258/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Gre-
mi de Comerciants de Ferreteria de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02259/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Contact Center Espanyola (ACE-FECEMD) 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02260/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’em-
presa Comercia amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya (tram. 352-02261/08)

Grup Mixt

Proposta de compareixença d’una representació d’ACE-
SA-Abertis amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02270/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cambra de Comerç de Tarragona amb relació al Pro-

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)

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 con-
sum de Catalunya (tram. 352-02202/08)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de Jus-
tícia i Pau amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02205/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Se-
tem amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02206/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Al-
ternativa 3 amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02207/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Gre-
enpeace amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya (tram. 352-02208/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Inter-
món-Oxfam amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02209/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Màsters en Ciències de Consum 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02211/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Cen-
tre de Recerca i Informació en Consum amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02212/08)

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)

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)

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)
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Proposta de compareixença de José Luís Jiménez, di-
rector de l’Escola de Criminologia de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Cata-
lunya (tram. 352-02288/08)

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 Cata-
lunya (tram. 352-02289/08)

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)

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
sessió tinguda el dia 24 de febrer de 2010, ha nomenat 
la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
200-00078/08) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i els concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Xavier Dilmé i Vert

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Judit Carreras Tort

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Miquel Carrillo Giralt

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Santi Rodríguez i Serra

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

Laia Ortíz Castellví

Grup Mixt

José Domingo Domingo

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
en funcions
Meritxell Ruiz i Isern Jordi Terrades i Santacreu

jecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02271/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Car-
refour SA, amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02272/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’A-
grupació de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalu-
nya (tram. 352-02273/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional d’Empreses de Gran Distribució amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalu-
nya (tram. 352-02274/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya (tram. 352-02275/08)

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)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de Con-
sum Català amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya (tram. 352-02279/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Consumidors d’Espanya amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya (tram. 
352-02281/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris de Serveis Financers (AUSBANC) 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya (tram. 352-02282/08)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

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)

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)

Proposta de compareixença de Manuel Nevot, propie-
tari de Finques Nevot, amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya (tram. 352-02286/08)

Proposta de compareixença de Xurde Rocamundi, pro-
pietari d’una immobiliària a Arenys de Mar, amb rela-
ció al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya 
(tram. 352-02287/08)
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67656).

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

Finiment del termini: 08.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Projecte	de	llei	de	la	Sindicatura	de	
Comptes
Tram. 200-00086/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67609).

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

Finiment del termini: 05.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.03.2010.

Projecte	de	llei	de	regulació	de	l’impost	
sobre	successions	i	donacions
Tram. 200-00087/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67610).

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

Finiment del termini: 05.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.03.2010.

Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 200-00084/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67607) i Grup Mixt (reg. 67614).

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

Finiment del termini: 05.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.03.2010.

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67655).

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

Finiment del termini: 08.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 200-00085/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67608).

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

Finiment del termini: 05.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.03.2010.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.15. DESIGNACIONS DE SÍNDICS DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediment	per	a	elegir	quatre	síndics	
de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 282-00001/08

Nou termini de presentació de candidats

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 2 de 
març de 2010, d’acord amb la Junta de Portaveus, ha 
acordat concedir un nou termini per a proposar candi-
dats que finirà el dimarts dia 16 març de 2010, a les 9 
del matí.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.03.2010.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	senya
lització	de	l’estació	d’esquí	nòrdic	del	
bosc	de	Virós,	a	Alins	(Pallars	Sobirà)
Tram. 250-02542/08

Esmenes presentades
Reg. 65898 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 02.03.2010

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. 
65898)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar 
la possibilitat d’afegir la menció “Virós-Vallfarrera” 
(junt amb el pictograma corresponent) al plafó exis-
tent a les proximitats de Llavorsí, on s’indica Tavascan 
“direcció Alins”.»

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	electoral	de	Catalunya
Tram. 202-00059/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 09.03.2010 al 22.03.2010).

Finiment del termini: 23.03.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.03.2010.

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 66959 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66959)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la Pro-
posició 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 salva-
ments de Catalunya (tram. 202-00082/08).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
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 retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC; Dolors Camats i Luís, 
portaveu ICV-EUiA
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Proposta	de	resolució	sobre	la	modi
ficació	de	l’emplaçament	de	la	parada	
d’autobús	de	la	línia	ManresaNavarcles	
del	barri	del	Guix,	de	Manresa	(Bages)
Tram. 250-02570/08

Esmenes presentades
Reg. 65892 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 02.03.2010

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. 
65892)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a consen-
suar amb l’Ajuntament de Manresa una nova ubicació 
de la parada de bus interurbà de la línia Manresa-Na-
varcles situada al barri del Guix de Manresa (Bages), 
dotant-la de les condicions de seguretat i accessibilitat 
necessàries pèls usuaris de la línia.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	preu	dels	serveis	de	mitjana	distàn
cia	aplicat	per	Renfe
Tram. 250-02560/08

Esmenes presentades
Reg. 65890 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 02.03.2010

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. 
65890)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar impulsant les negociacions entre la direcció de 
Renfe i els representants dels usuaris del servei de mitja 
distància de la línia Portbou-Barcelona i a vetllar per 
l’execució dels acords que s’assoleixin en aquestes ne-
gociacions.»
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cessió	
gratuïta	d’unes	instal·lacions	esportives	
del	Departament	d’Educació	al	Consell	
Esportiu	del	Segrià
Tram. 250-02603/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	solució	
de	les	deficiències	del	CEIP	Parc	de	Sa
ladar,	d’Alcarràs	(Segrià)
Tram. 250-02604/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	normalit
zació	lingüística	del	mercat	de	la	jogui
na	i	dels	jocs	infantils
Tram. 250-02605/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara
ció	de	la	xarxa	de	camins	de	l’Argentera	
(Baix	Camp)
Tram. 250-02594/08

Esmenes presentades
Reg. 66880 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 02.03.2010

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. 
66880)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar 
amb la Diputació de Tarragona, titular de la xarxa de 
camins i carreteres locals, amb l’ajuntament de l’Ar-
gentera i la resta de municipis afectats, la viabilitat de 
la construcció d’un tram d’enllaç entre la població i 
la carretera N420 en el tram Reus-Falset, per tal de 
facilitar l’accés al municipi.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora
ció	d’un	estudi	sobre	la	repercussió	de	
l’activitat	de	la	fàbrica	de	ciment	de	La
farge	sobre	els	habitants	de	Montcada	
i	Reixac	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02602/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	cos	de	personal	per	a	la	gestió	del	
sistema	de	pesatge	i	classificació	de	ca
nals	porcines	i	sobre	l’establiment	d’un	
sistema	d’ajuts	per	a	l’adaptació	dels	
escorxadors	a	la	normativa	europea
Tram. 250-02609/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	l’aportació	del	Govern	al	pagament	
de	la	quota	de	l’assegurança	agrària
Tram. 250-02610/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu
res	de	suport	al	sector	porcí
Tram. 250-02611/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	classifi
cació	de	la	fusta	procedent	dels	boscos	
de	pi	roig	del	Pallars	Sobirà
Tram. 250-02606/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	concre
ció	de	les	superfícies	adjacents	als	es
pais	lliures	de	l’espai	d’interès	natural	
Platja	de	Torredembarra	i	Creixell
Tram. 250-02607/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	programa
ció	de	les	obres	de	manteniment	i	con
di	cionament	del	monestir	de	Sant	Pere	
de	les	Maleses,	de	la	Pobla	de	Segur	(Pa
llars	Jussà)
Tram. 250-02608/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	les	fre
qüències	de	pas	de	la	línia	d’autobús	in
terurbà	entre	Reus,	Castellvell	del	Camp	
i	Almoster	(Baix	Camp)
Tram. 250-02615/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
dels	espais	educatius	necessaris	a	Mal
grat	de	Mar	per	al	curs	20122013
Tram. 250-02616/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	d’una	estació	depuradora	d’ai
gües	residuals	a	Bellmunt	del	Priorat
Tram. 250-02617/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adequa
ció	del	solar	adjacent	al	CEIP	El	Sarraí,	
de	Bellmunt	del	Priorat	(Priorat),	com	a	
espai	esportiu	i	d’esbarjo
Tram. 250-02612/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	realitza
ció	d’exàmens	de	recuperació	al	setem
bre	pels	alumnes	de	batxillerat
Tram. 250-02613/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reco
neixement	de	l’oficialitat	del	català	a	la	
Unió	Europea
Tram. 250-02614/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.



8 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 645

36

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	tren	de	la	Pobla	de	Segur	per	a	les	
escoles	i	els	instituts	de	les	comarques	
de	Lleida
Tram. 250-02621/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conve
niència	d’establir	una	parada	comerci
al	a	l’estació	de	trens	d’alta	velocitat	de	
LleidaPirineus
Tram. 250-02622/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante
niment	de	les	carreteres	d’accés	als	po
bles	de	la	Vall	de	Cardós	(Pallars	Sobirà)
Tram. 250-02623/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu
res	per	afrontar	el	dèficit	en	l’atenció	pe
diàtrica	al	Maresme
Tram. 250-02618/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
legal	de	la	taxa	per	activitats	de	control	i	
inspecció	sanitària	a	escorxadors,	sales	
d’especejament	i	establiments	de	trans
formació	de	la	caça	i	altres	establiments	
alimentaris
Tram. 250-02619/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu
ra	de	la	llar	d’infants	Arrel	de	Cervera	a	
tots	els	infants	de	la	Segarra
Tram. 250-02620/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	del	
procés	de	licitació	i	construcció	de	l’es
tació	depuradora	d’aigües	residuals	i	de	
col·lectors	de	Prat	de	Comte	(Terra	Alta)
Tram. 250-02626/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

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. 67604).

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

Finiment del termini: 05.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante
niment	dels	accessos	als	pobles	del	pla	
de	Corts	(Pallars	Sobirà)	per	la	banda	
nord	de	Gerri	de	la	Sal	en	el	projecte	de	
la	variant	de	Gerri	de	la	carretera	N260
Tram. 250-02624/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre
ment	de	la	dotació	pressupostària	per	
a	les	obres	d’urbanització	de	la	plaça	
de	l’Església	i	de	restauració	del	portal	
del	carrer	de	l’Abadia,	de	Prat	de	Comte	
(Terra	Alta)
Tram. 250-02625/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	i	la	posada	en	funcionament	del	
CEIP	Agnès	de	Sitges	(Garraf)
Tram. 250-02631/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	nego
ciacions	amb	l’Ajuntament	de	Sitges	i	la	
concessionària	de	l’autopista	C32	per	a	
la	construcció	de	la	protecció	acústica	
del	CEIP	Agnès	de	Sitges	(Garraf)
Tram. 250-02629/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi
cació	de	la	composició	del	Consell	de	
Política	Industrial
Tram. 250-02630/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	els	proble
mes	de	seguretat	que	afecten	els	Mos
sos	d’Esquadra	al	Pla	de	l’Estany	i	sobre	
l’ampliació	de	la	comissaria	de	Banyoles
Tram. 250-02638/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	del	sistema	informàtic	de	la	comis
saria	dels	Mossos	d’Esquadra	de	Banyo
les	(Pla	de	l’Estany)
Tram. 250-02639/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	recupera
ció	de	les	instal·lacions	de	l’observatori	
meteorològic	del	Montseny	per	a	activi
tats	culturals	i	divulgatives	relacionades	
amb	el	medi	ambient
Tram. 250-02640/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre
ment	del	peatge	de	Palafolls	de	l’auto
pista	C32
Tram. 250-02635/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi
cació	del	Decret	90/1990,	sobre	la	targe
ta	sanitària	individual	a	Catalunya
Tram. 250-02636/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	preven
ció	de	la	formació	de	gel	a	la	carretera	
C16	a	Cercs	(Berguedà)
Tram. 250-02645/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara
ció	de	les	filtracions	d’aigües	residuals	
a	les	hortes	de	la	Figuerosa	i	Altet	(Ur
gell)
Tram. 250-02646/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	preser
vació	del	poble	del	Comte,	a	Baix	Pa
llars	(Pallars	Sobirà),	en	l’execució	de	les	
obres	del	traçat	de	la	variant	de	Gerri	de	
la	Sal	de	la	carretera	N260
Tram. 250-02642/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67621) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67648).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	pla	estratègic	d’aprofitament	turís
tic	del	parc	natural	del	CadíMoixeró
Tram. 250-02644/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	presèn
cia	d’equips	de	professionals	de	la	ge
ologia	i	la	geotècnia	en	les	obres	sub
terrànies
Tram. 250-02649/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	els	crite
ris	d’aplicació	de	les	mesures	de	boni
ficació	per	als	usuaris	habituals	en	el	
peatge	de	l’autopista	C16	de	les	Fonts	
(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02650/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	millora	
del	Transvasament	de	la	Riera	de	Palau,	
a	Terrassa	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02647/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conne
xió	ferroviària	d’alta	velocitat	entre	An
dalusia,	València	i	Tarragona
Tram. 250-02648/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’aprofita
ment	de	l’execució	de	la	variant	de	la	
carretera	N260	a	Gerri	de	la	Sal	(Pallars	
Sobirà)	per	a	recuperar	els	exemplars	de	
cobaltocalcita	del	runam	de	la	mina	So
lita,	de	Peramea
Tram. 250-02653/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aprofita
ment	de	la	construcció	de	la	variant	de	
la	carretera	N260	a	Gerri	de	la	Sal	per	
a	la	conversió	del	tram	urbà	d’aquesta	
carretera	en	zona	parcial	de	vianants
Tram. 250-02654/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	consum	diari	de	fruita	en	la	campa
nya	«30	+	5.	Treu	profit	de	la	teva	vida	
diària	per	fer	salut»
Tram. 250-02651/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	de	l’accés	a	l’Escola	Alba,	de	Llei
da	(Segrià)
Tram. 250-02652/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	quadru
plicació	de	les	vies	en	determinats	trams	
de	la	xarxa	ferroviària
Tram. 250-02657/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	de	
construcció	d’un	centre	d’atenció	primà
ria	i	un	centre	de	salut	mental	a	les	an
tigues	casernes	de	Sant	Andreu,	a	Bar
celona
Tram. 250-02658/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regene
ració	de	les	platges	del	Maresme
Tram. 250-02655/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	condi
cio	nament	de	les	carreteres	GI401	i	
GI402	entre	Campdevànol	i	la	Pobla	
de	Lillet
Tram. 250-02656/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe
rència	a	la	Generalitat	de	l’escola	tècni
ca	professional	de	Renfe	per	a	la	forma
ció	de	maquinistes
Tram. 250-02661/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	l’Alt	Camp
Tram. 250-02662/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	al	
document	elaborat	per	la	Plataforma	en	
Defensa	de	la	Terra	i	els	Drets
Tram. 250-02659/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni
ment	dels	grups	de	P3	per	al	curs	2010
2011	al	Masnou	(Maresme)
Tram. 250-02660/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	l’Alt	Urgell
Tram. 250-02665/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	l’Alta	Ribagorça
Tram. 250-02666/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	l’Alt	Empordà
Tram. 250-02663/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	l’Alt	Penedès
Tram. 250-02664/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Fascicle segon
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Baix	Camp
Tram. 250-02669/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Baix	Ebre
Tram. 250-02670/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	l’Anoia
Tram. 250-02667/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Bages
Tram. 250-02668/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Baix	Penedès
Tram. 250-02673/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Barcelonès
Tram. 250-02674/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Baix	Empordà
Tram. 250-02671/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Baix	Llobregat
Tram. 250-02672/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Conca	de	Barberà
Tram. 250-02677/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Garraf
Tram. 250-02678/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Berguedà
Tram. 250-02675/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Cerdanya
Tram. 250-02676/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Gironès
Tram. 250-02681/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Maresme
Tram. 250-02682/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	les	Garrigues
Tram. 250-02679/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Garrotxa
Tram. 250-02680/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	Osona
Tram. 250-02685/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Pallars	Jussà
Tram. 250-02686/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Montsià
Tram. 250-02683/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Noguera
Tram. 250-02684/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Pla	de	l’Estany
Tram. 250-02689/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Priorat
Tram. 250-02690/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Pallars	Sobirà
Tram. 250-02687/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Pla	d’Urgell
Tram. 250-02688/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Segarra
Tram. 250-02693/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Segrià
Tram. 250-02694/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Ribera	d’Ebre
Tram. 250-02691/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Ripollès
Tram. 250-02692/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Tarragonès
Tram. 250-02697/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Terra	Alta
Tram. 250-02698/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Selva
Tram. 250-02695/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Solsonès
Tram. 250-02696/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Vallès	Occidental
Tram. 250-02701/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Vallès	Oriental
Tram. 250-02702/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	l’Urgell
Tram. 250-02699/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Val	d’Aran
Tram. 250-02700/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi
cació	de	la	normativa	sobre	l’ús	de	les	
llengües	en	la	retolació	i	etiquetatge	d’es
tabliments	comercials	i	sobre	el	revoca
ment	de	les	sancions
Tram. 250-02706/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti
ment	de	la	seguretat	als	trams	en	obres	
de	l’autopista	AP7
Tram. 250-02704/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	de	la	senyalització	de	les	obres	de	
construcció	d’una	rotonda	a	la	carrete
ra	BV2244	a	Sant	Sadurní	d’Anoia	(Alt	
Penedès)
Tram. 250-02709/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 66646 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Llobet Navarro, portaveu adjunt, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra presenten la següent proposta 
de resolució, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

Al municipi de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), la 
Generalitat de Catalunya s’està construint una rotonda 
a la carretera BV-2244 en la seva confluència amb la 
carretera BV-2241 i la BP-2151, és a dir, el nus de les 
carreteres de Masquefa, Piera, Monistrol d’Anoia i la 
via direcció a Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles i 
Igualada. Aquesta nova rotonda servirà per millorar la 
viabilitat en la zona, ja que és una zona on hi ha un 
elevat índex de sinistralitat, inclòs s’han produït en els 
darrers anys accidents amb víctimes mortals.

Però les obres de construcció d’aquesta nova rotonda 
està comportant continus canvis de la configuració, ja 
que les actuacions obliguen canviar gairebé a diari la 
calçada per la que circulen els vehicles. Aquests canvis, 
que per altra part són obligats, no estan senyalitzats de 
forma adequada el que provoca una greu inseguretat, 
principalment per les nits, ja que no hi ha la senyalitza-
ció lumínica suficient per dirigir el trànsit sense que es 
posi en perill la seguretat dels conductors.

Tenint en compte la provisionalitat de les vies i l’alt ín-
dex de sinistralitat del punt esmentat, s’hauria d’adoptar 
les mesures necessàries per millorar garantir la visibili-
tat de la zona en obres per reduir els possibles accidents 
de trànsit. 

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 millorar la senyalització de les 

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	construcció	de	l’autovia	A27	entre	
Tarragona	i	Sant	Sebastià	(País	Basc)
Tram. 250-02708/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.03.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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detriment de la utilització dels vehicles privats, s’ha 
de treballar per millorar les condicions dels serveis 
que ofereixen als ciutadans. Si enlloc de millorar els 
«Park&ride» es continua amb la manca d’inversió en 
aquests aparcaments, els usuaris del trens tornaran a de-
cantar-se pel cotxe o qualsevol altre mitjà de transport 
privat, enlloc del públic, ja que les condicions d’aquests 
aparcaments no són pròpies d’un lloc segur i adient per 
estacionar els seus vehicles.

A aquesta situació se l’ha de sumar la greu manca d’es-
pai. Molts usuaris que volen utilitzar aquests aparca-
ments no poden fer-ho ja que no tenen places dispo-
nibles pels seus vehicles. Quan això passa de manera 
reiterada, els ciutadans no tornen a anar a l’estació de 
tren i prefereixen des d’un principi l’opció del transport 
privat amb totes les conseqüències que això comporta.

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 treballar, conjuntament amb Adif 
i el Ministeri de Foment, en la millora de l’estat dels 
«Park&ride» de les estacions de Renfe dels municipis 
de Llinars del Vallès i Cardedeu (Vallès Oriental), així 
com en l’ampliació de la capacitat d’aquests espais per 
a l’estacionament de vehicles i motos.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	de	
les	vies	de	la	xarxa	ferroviària
Tram. 250-02711/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 66648 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Llobet Navarro, portaveu adjunt, Santi Ro-
dríguez i Serra, diputat, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent proposta de resolució, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

Només cal observar l’entorn de les vies dels trens per 
observar el mal estat en el que es troba. La brutícia i dei-
xadesa no es correspon als últims mesos, en les vies de 
nombrosos trajecte podem observar aquesta lamentable 

obres que s’estan executant a la confluència de les car-
reteres BV-2244, BV-2241 i BP-2151.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro 

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	dels	aparcaments	d’enllaç	de	les	
estacions	de	Renfe	de	Llinars	del	Vallès	
i	de	Cardedeu	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02710/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 66647 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

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

En diverses estacions de Renfe amb l’objectiu de con-
tribuir i facilitar que els ciutadans utilitzin el tren com 
a mitjà de transport pels seus desplaçaments habituals 
ha destinat en les proximitats de les seves instal·lacions 
un espai en el que s’ha ubicat aparcaments dissuasius o 
el que és el mateix «Park&ride».

Aquests aparcaments són utilitzats pels usuaris de Ren-
fe per estacionar els seus vehicles, l’objectiu d’aquestes 
instal·lacions és facilitar l’accés a les estacions de tren 
alhora que motiva als ciutadans a utilitzar el tren enlloc 
del seu vehicle privat pels seus desplaçaments habituals. 
Aquests aparcaments dissuasius solen estar ubicats en 
poblacions que no tenen bones comunicacions amb les 
principals ciutats del seus entorn, i en les que el tren és 
gairebé l’únic mitjà de transport públic present.

A les poblacions de Llinars del Vallès o de Cardedeu 
Renfe ha instal·lat aquests aparcaments dissuasius en 
les seves respectives estacions de tren, però l’estat de 
conservació del «Park&ride» deixen molt que desit-
jar. Els vehicles que diàriament s’hi estacionen han de 
sortejar els sots que han aparegut en el asfalt. Però les 
deficiències d’aquests espais no queda només en el mal 
estat del seu asfalt, sinó que també la seva capacitat ha 
esdevingut insuficient per la afluència de persones que 
deixen els seus vehicles quan utilitzen el tren.

Si l’objectiu és incrementar el nombre de persones que 
utilitzen el transport públic pels seus desplaçament en 
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Proposta de resolució per la modificació dels 
acords bilaterals internacionals que limiten els 
vols intercontinentals des de l’aeroport del prat

Exposició de motius:

La Cambra de Comerç de Barcelona va publicar el 2009 
un informe titulat Els acords bilaterals i la seva influ-
ència en la creació d’enllaços aeris més enllà de la UE. 
El cas de l’Aeroport de Barcelona. Amb anterioritat, el 
Centre d’Estudis Sobiranistes també havia fet públic un 
treball en uns termes força similars.

De l’informe de la Cambra s’extreuen les següents con-
sideracions i dades:

– Els acords bilaterals de serveis aeris són acords entre 
dos estats sobirans que regulen el trànsit aeri regular 
entre ells. Si no hi ha un acord bilateral entre dos estats, 
no es poden establir vols comercials regulars entre ells 
legalment de manera regular.

– Un acord bilateral estableix el nombre de companyies, 
establertes a cada país, que poden operar la ruta, amb 
quantes freqüències es pot volar la ruta i quins aeroports 
s’estableixen per volar entre els dos països.

– A l’Estat espanyol, fins ara, qui ha negociat aquests 
acords bilaterals han estat el Ministeri de Foment i el 
Ministeri d’Afers Exteriors.

– Pot haver-hi autoritzacions extraordinàries extrabila-
terals que permeten de volar entre dos països o aero-
ports encara que no hi hagi acord bilateral o l’existent 
no permeti operar aquesta ruta concreta.

– El model d’operació d’Iberia està basat en el hub and 
spoke, en què un node central hub rep passatgers dels 
altres aeroports d’una xarxa de vols de curt radi (spo-
kes) per alimentar els vols de llarg radi que operen des 
de l’aeroport central. En el cas d’Iberia, l’aeroport hub 
és Madrid-Barajas.

– L’objectiu a assolir amb els acords bilaterals, segons 
el ministeri de Foment, és que les companyies de l’Estat 
espanyol puguin volar a tercers països, i que el turisme 
internacional pugui arribar a l’Estat espanyol, sigui quin 
sigui l’aeroport de destinació que es vulgui emprar. So-
vint, els acords bilaterals signats posen com a prioritat 
un aeroport o un altre segons les preferències de les 
companyies que pensen a obrir-hi una ruta.

– L’Estat espanyol té avui un total aproximat de 80 
acords bilaterals vigents amb tercers països, a més 
dels acords amb els països membres de la UE que, en 
trobar-se liberalitzat el transport aeri europeu per les 
companyies aèries comunitàries, ja no són necessaris.

– El principi bàsic dels acords és el de la sobirania de 
cada Estat sobre el seu territori; per tant, per principi, 
les companyies de cada Estat poden operar des de/cap 
a qualsevol aeroport en el seu territori.

– Així, el que s’estableix en l’acord bilateral és a quins 
aeroports es pot operar en el territori de l’altre Estat. 
Això vol dir que les companyies espanyoles sempre po-
den operar des de/cap a Barcelona si així ho desitgen, 
però que les companyies del tercer país estan subjectes 
a operar en els aeroports que s’estableixin en l’acord.

situació. Són molts els exemple pel que no podrem de-
terminar en quins punts poden trobar aquesta situació.

Fins ara s’ha treballat per millorar la neteja de les vies 
a les estacions de trens. S’ha treballat en aquest sentit 
i ha donat els seus fruits. En pocs punt trobem les tí-
piques burilles llençades des de les andanes a les vies 
pels usuaris del tren. Però les vies situades a l’exterior 
continuen sent les gran oblidades.

Som conscients que són molts els quilòmetres de vies 
i les seves immediacions que s’han de netejar de bros-
sa, deixalles de tota mena, pintades, etc. I que també 
aquest problema no només s’acaba amb l’actuació de 
l’ens responsable de les vies, sinó que també l’actitud 
dels ciutadans és molt important. Tots som responsables 
del estat d’aquestes instal·lacions i per tant, tots hem de 
treballar per garantir una neteja adequada de les vies. 
Però mentre aquesta cultura acabi imperant passaran 
molts anys i s’ha de posar els mitjans necessaris per 
intentar millorar la imatge de les vies i del seu entorn.

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 sol·licitar a l’Adif que iniciï totes 
les actuacions necessàries per a netejar les vies que pas-
sen per Catalunya i l’entorn d’aquestes, tot prioritzant 
aquelles que presenten una pitjor situació.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi
cació	dels	acords	bilaterals	internacio
nals	que	limiten	els	vols	intercontinen
tals	des	de	l’aeroport	de	Barcelona
Tram. 250-02712/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66839 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep Rull i Andreu, 
i M. Rosa Fortuny i Torroella, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament presenten la següent
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B. El Parlament de Catalunya insta el Govern a treba-
llar per a l’establiment de vols intercontinentals des de 
l’Aeroport de Barcelona per mitjà del Comitè de Rutes 
i de l’empresa Aeroports Públics de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU; M. Rosa For-
tuny i Torroella, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’atenció	als	
pacients	d’esclerosi	múltiple	de	l’Hospi
tal	Universitari	de	Bellvitge,	a	l’Hospita
let	de	Llobregat	(Barcelonès)
Tram. 250-02713/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 66862 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, M. Belén Pajares i Ribas, Rafael López i Rueda, 
diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut: 

Exposició de motius

L’esclerosi múltiple és una malaltia del sistema nerviós 
central que afecta el cervell i la medul·la espinal. És 
una malaltia crònica d’origen neurològic, degenerativa 
i discapacitant. Els símptomes amb transcurs del temps 
poden arribar a ser molt greus i nombrosos. Les per-
sones afectades d’esclerosi múltiple poden patir, entre 
d’altres, paràlisis parcial o completa, alteracions cog-
nitives, problemes de visió etc.

Els atacs, o els brots, com els anomenem el malalts, i les 
remissions apareixen i desapareixen sense avis generant 
un estat de patiment i confusió als malalts i a les seves 
famílies. Al ser una malaltia crònica, la qual ara per 
ara no té curació, el seu avanç és més o menys ràpid 
depenent de cada cas.

És obvi que una malaltia d’aquestes característiques 
ne cessita una atenció integral e integrada per part del 
sistema sanitari que abasti des de el diagnòstic, la re-
habilitació, l’atenció psicològica i l’atenció dels serveis 
hospitalaris d’urgència quan així ho requereixi el malalt.

A Catalunya, els malalts reben atenció a tots els centres 
hospitalaris que tenen servei de neurologia on es diag-
nostica la malaltia; la resta de l’atenció necessària pot 
rebre-la als hospitals de dia sociosanitaris depenen de 
cada centre i de l’evolució del malalt. El servei de neu-

– D’aquests 80 acords, 42 permeten el vol de compa-
nyies de tercers països entre Barcelona i el tercer Estat, 
15 ho permetrien si l’altre Estat ho sol·licités i 23 no ho 
permeten sense un canvi en l’acord bilateral.

– Els acords majoritaris són els que especifiquen la pos-
sibilitat de volar entre un aeroport d’un tercer Estat i 
Barcelona, ja sigui especificant-ho directament o amb 
la inclusió de Barcelona en un àmbit geogràfic major 
(«tots els aeroports d’Espanya» o «tots els aeroports 
europeus»).

– La major part dels acords que no contemplen la pos-
sibilitat de volar entre un tercer Estat i Barcelona es 
troben a l’Àfrica subsahariana.

– Dels 23 acords que posen traves a un vol amb Bar-
celona, 20 inclouen Madrid com a un dels aeroports 
especificats. D’aquests, 13 inclouen Madrid com a única 
destinació possible.

– Si una companyia vol volar des d’un aeroport català 
o a un aeroport català des d’un país tercer, la Direcció 
General d’Aviació Civil pot promoure la modificació 
de l’acord bilateral, tot i que pot ser un procés llarg i de 
resultat incert, atès que es tracta d’una negociació amb 
un altre Estat.

– La manca d’enllaços de llarg radi des de l’Aeroport de 
Barcelona amb una estructura de tipus «hub internacio-
nal» limita el seu creixement intercontinental.

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

Proposta de resolució

A. El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar 
el Govern de l’Estat a:

1. Modificar de manera immediata els acords bilaterals 
amb d’altres estats que limiten actualment la capacitat 
d’establir vols intercontinentals des de l’Aeroport de 
Barcelona.

2. Garantir la participació de la Generalitat, de manera 
habitual i estable, en les negociacions per a la redacció 
i concreció de futurs acords bilaterals aeris en els quals 
l’Aeroport de Barcelona pugui estar implicat, amb l’ob-
jectiu de garantir potencialitat i competitivitat d’aquest 
aeroport en matèria de vols intercontinentals.

3. Negociar autoritzacions extraordinàries extrabila-
terals, amb la participació de la Generalitat i d’acord 
amb les indicacions del Comitè de Desenvolupament 
de Rutes Aèries (CDRA), que té l’objectiu d’impulsar 
el desenvolupament de nous enllaços aeris a l’Aeroport 
de Barcelona, per tal de poder establir vols interconti-
nentals.

4. Concretar allò previst a disposició addicional novena 
de la Llei 14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heli-
ports i altres infraestructures aeroportuàries en el sentit 
que es constitueixi un Consorci de Gestió de l’Aeroport 
de Barcelona, en què les institucions catalanes tinguin 
la majoria determinant per adoptar les grans decisions 
estratègiques, entre les quals la conversió de l’aeroport 
en un hub internacional i la potenciació dels vols inter-
continentals.
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Proposta de resolució sobre l’increment dels 
efectius dels Mossos d’Esquadra al municipi de 
Riells i Viabrea (Selva) i als seus municipis veïns.

Exposició de motius

Els Mossos d’Esquadra són un cos policial que té la 
funció de contribuir al benestar social de la comunitat 
ja que la seguretat ciutadana és important i preocupa 
als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Al municipi de Riells i Viabrea (Selva) s’està patint un 
increment del nombre de robatoris a particulars i co-
merços, a més d’un augment en petits delictes contra el 
patrimoni i la seva reincidència generen alarma social 
i una creixent sensació d’inseguretat ciutadana

En l’actualitat el municipi de Riells i Viabrea (Selva) 
de la mateixa manera que els municipis de Breda, Sant 
Feliu de Buixalleu, Hostalric, Massanes i Fogars de la 
Selva depenen de la comissaria de Santa Coloma de 
Farners (Selva), d’on han d’arribar els efectius dels Mos-
sos d’Esquadra, i que en ocasions per distància i per 
manca d’efectius no poden complir amb la rapidesa i 
efectivitat esperada.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incrementar el nombre d’efectius dels Mossos 
d’Esquadra a la comarca de la Selva per tal de donar un 
millor servei amb més rapidesa d’actuació i més proxi-
mitat al municipi de Riells i Viabrea (Selva), així com 
a altres municipis de la zona com Breda, Sant Feliu de 
Buixalleu, Hostalric, Massanes i Fogars de la Selva.

Palau de Parlament, 22 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’augment	
del	nombre	de	places	d’al·lergòlegs	a	la	
sanitat	pública
Tram. 250-02715/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 66888 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Anna Miranda i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució:

rologia de L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) 
compta amb una Unitat d’Esclerosi Múltiple ubicada 
a l’Hospital Duran i Renyals, l’horari d’atenció als pa-
cients és de 8 a 15 hores de dilluns a divendres, fora 
d’aquest horari el pacient afectat d’esclerosi múltiple és 
té que dirigir al serveis d’urgència de l’HUB en el cas 
que el seu estat ho necessiti.

Malgrat que ens trobem al segle de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), el servei d’urgències 
de l’HUB no pot accedir a la història mèdica del paci-
ent; aquesta situació suposa un perjudici pel pacient que 
la majoria de les vegades acudeix a aquest servei amb 
un atac o brot, per tant la seva salut es troba sèriament 
afectada, ja que no troba l’atenció integrada e integral 
que la seva malaltia necessita, afegint més patiment i 
confusió al seu estat de salut. Tan mateix, cal tenir en 
compte que al tancar els caps de setmana, els tracta-
ments queden interromputs.

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. Ampliar els horaris d’atenció al pacient atès a la Unitat 
d’Esclerosi Múltiple de l’Hospital Universitari de Bellvit-
ge per tal de poder rebrà una atenció integrada e integral.

2. Establir els mecanismes adients perquè els faculta-
tius dels serveis d’urgència de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge puguin accedir als historials mèdics dels 
malalts de la Unitat d’Esclerosis Múltiple quan aquests 
necessitin ser atesos fora de l’horari habitual. 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, M. Belén Pajares i Ri-
bas, Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	efectius	dels	Mossos	d’Esquadra	
a	Riells	i	Viabrea	(Selva)	i	als	municipis	
veïns
Tram. 250-02714/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66887 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Elena Ribera i Ga-
rijo, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució.
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escolarització de qualitat òptima, actualment no exis-
teix cap previsió per part del Govern de la Generalitat 
de solucionar aquesta problemàtica.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a la construcció d’un CEIP a Solsona per al 
curs 2010-2011.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Miranda i Torres
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
d’una	segona	ambulància	a	les	Garrigues
Tram. 250-02719/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66892 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Anna Miranda i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució:

Exposició de motius

La comarca de les Garrigues amb una extensió de 800 
Km², 24 municipis i 20.350 habitants disposa d’una sola 
ambulància per a l’atenció urgent de la població.

Fins fa poc temps, abans de la darrera reestructuració 
feta pel Departament de Salut, aquesta comarca lleida-
tana tenia 2 ambulàncies per donar cobertura sanitària, 
una per al municipi de les Borges Blanques i una altra 
per a la resta de municipis de la comarca que té una dis-
persió important amb més comunicacions i infraestruc-
tures que condicionen el temps de resposta sanitària.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dotar amb una segona ambulància la comarca 
de les Garrigues per garantir l’assistència urgent dels 
usuaris donada la dispersió i ràtios de temps per respos-
ta en l’atenció urgent.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Miranda i Torres
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Exposició de motius

Hi ha 1,5 milions de catalans afectats per malalties al-
lèrgiques, un tipus de patologia que condiciona la qua-
litat de vida i de salut de les persones.

El nombre de facultatius especialistes a Catalunya està 
molt llunyà de les ràtios recomanables per garantir una 
bona assistència sanitària, 1 al·lergòleg per cada 141.000 
habitants.

Des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió consi-
derem necessari incrementar les places públiques a Cata-
lunya per tal d’aproximar-nos a la ràtio d’un al·lergòleg per 
cada 100.000 habitants. Amb la creació d’aquestes noves 
places públiques milloraríem l’atenció i la prevenció de 
la salut de la població catalana alhora que aconseguiríem 
un estalvi farmacològic important del sistema sanitari.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a la creació 18 places públiques d’Al·lergologia 
a Catalunya per apropar-nos a les ràtios recomanades.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Miranda i Torres
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	d’un	centre	d’educació	infantil	i	
primària	a	Solsona	per	al	curs	20102011
Tram. 250-02716/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66889 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Anna Miranda i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució:

Exposició de motius

L’escola El Vinyet de Solsona es troba ubicada en un 
edifici cedit per l’ajuntament per a P3 i P4. Els alumnes 
de P5 no tenen espai i estan ubicats en un barracó sense 
les condicions adequades per a aquests alumnes que en 
aquests moments és d’un centenar.

Tot i que quan totes les línies estiguin desenvolupades 
aquest centre educatiu tindrà 450 alumnes i donat que 
l’Ajuntament de Solsona ha cedit un terreny per a la 
construcció d’una nova escola que pugui garantir una 
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d’al·legacions i queixes presentades per l’Ajuntament de 
Baix Pallars, per l’Associació de Veïns Lo Pedrís i per 
ciutadans particulars, aquestes institucions i persones 
han manifestat el seu rebuig al projecte, tant pel sever 
càstig que s’infligeix al mític poble del Compte com per 
l’anul·lació de l’enllaç nord a Gerri, als pobles del Pla de 
Corts i de la Vall d’Ancs i a Pujol.

Tot llegint el llistat de les nombrosíssimes al·legacions 
presentades contra el traçat, que en cap cas qüestionen 
la peremptòria necessitat de la variant ni del túnel, es 
poden observar diversos i variats arguments entre els 
quals destaquen la seguretat, la rapidesa d’actuació dels 
bombers i dels equips d’emergències sanitàries davant 
d’alguna urgència. Uns i altres provenen de la capital 
comarcal, Sort, llevat de quan es tracta d’una actuació 
de l’helicòpter medicalitzat amb base a Tremp.

No cal fer grans estudis ni diagnosis per comprendre el 
gran perjudici que comportarà la desaparició dels enlla-
ços nord a Gerri i als pobles abans esmentats pel que fa 
a la rapidesa d’actuació en emergències. És constatable 
que entre Sort i Peramea, per exemple, una ambulància 
del SEM o un camió de bombers poden esmerçar entorn 
a 9 minuts més si fan el recorregut amunt i avall per la 
variant projectada que si el fan pel traçat viari actual, 
més directe, lapse que pot ser més llarg si a Gerri s’em-
punten amb un camió, un tràiler o un autocar, com els 
que transporten escolars de visita a les salines o a les 
excavacions que recentment han posat al descobert el 
claustre de l’antic monestir benedictí de Santa Maria 
de Gerri de la Sal, destruït per la violenta crescuda del 
Barranc d’Enseu el novembre de 1907.

D’altra banda, la reiteradament referida eliminació dels 
enllaços nord deixarà els pobles del Pla de Corts i de 
la Vall d’Ancs i a Pujol amb un únic accés, la boca sud 
del túnel a construir. En una indesitjable situació de 
col·lapse d’aquest accés, per una gran nevada, una en-
sulsiada o una esllavissada de terra i roques, Gerri de la 
Sal romandria absolutament clos, tancat a la circulació 
rodada, i els pobles abans esmentats es podrien comuni-
car i rebre ajut tan sols a través de l’estreta carretera de 
muntanya que va cap a la Pobleta de Bellveí, al Pallars 
Jussà, que en cap cas podria donar sortida a Gerri.

Vist que per dissenyar a un poble un nou vial derivat 
del seu creixement urbanístic actualment es requereix 
un informe dels serveis tècnics de Bombers de la Direc-
ció General d’Emergències i Seguretat Civil, en el qual 
s’analitzin entre altres aspectes l’amplada del nou vial i 
el seu lligam amb la xarxa viària existent,

Vist que el traçat de la variant-túnel de l’Eix Pirinenc a 
Gerri de la Sal ha rebut una profusió d’al·legacions rigo-
rosament argumentades, destacant la situació d’indefen-
sió i de pèrdua d’efectivitat dels serveis d’emergències 
mèdiques i de bombers,

Sabedors que el SEM compta al Pallars Sobirà amb 
professionals altament qualificats i amb una trajectòria 
farcida d’encertades actuacions, que sovint arrenquen 
del voluntariat,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpora
ció	al	projecte	de	la	variant	de	la	carretera	
N260	a	Gerri	de	la	Sal	dels	informes	del	
Cos	de	Bombers	de	la	Generalitat	i	del	
Sistema	d’Emergències	Mèdiques
Tram. 250-02720/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66921 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa de la comissió política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució per tal que el projecte de 
la variant de la carretera N-260, Eix Pirinenc, 
a Gerri de la Sal incorpori l’informe del Cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya i del 
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)

Exposició de motius

És ben conegut que la licitació de les obres de la variant 
de la carretera N-260 a Gerri de la Sal, Pallars Sobirà, 
resolta amb la perforació d’un túnel, s’ha publicat al 
BOE del 30 de novembre de 2009, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 43.504.051,88 euros.

Lamentablement, el traçat de la dita variant comporta 
l’eliminació dels accessos nord de la pròpia vila de Gerri 
de la Sal i dels pobles del Pla de Corts, Peramea, Bretui, 
Montcortés, Cortscastell, Cabestany, Mentui i Peracalç 
(el més enlairat i ajocat sota la Serra del mateix nom, 
coneguda popularment com La geganta dormida pel 
perfil que presenta des del nord i situada pràcticament 
al límit entre el Pallars Sobirà i el Jussà), i de les Masies 
de Llaràs i d’Enjaume, dels pobles de la Vall d’Ancs, 
Balestui, Sellui i Ancs, i al poblet de Pujol, pronunciat 
Puiol en pallarès, el més meridional del Pallars Sobirà 
els habitants i visitants del qual, no obstant poder accedir 
directament a l’Eix Pirinenc a través d’una pista forestal, 
ho fan per la carretera de Peramea a Gerri de la Sal.

Tots els viatgers provinents dels esmentats pobles, o 
que hi vulguin arribar, amb la nova variant hauran de 
travessar dos vegades tota la població de Gerri i un llarg 
tram més fins a la rotonda projectada, una pel túnel i 
l’altra per sobre, a la banda oest, talment com una con-
demna històrica.

Davant de tots els factors negatius que s’abraonen sobre 
bona part del municipi de Baix Pallars i asfixiaran tot 
un seguit de bellíssims pobles i el mateix Gerri si la 
variant s’executa d’acord amb el projecte actualment 
aprovat, factors que han estat exposats al gran nombre 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a agilitzar els pagaments del Departament d’Edu-
cació corresponents als pagaments de beques menjador 
i de llibres a les AMPA i a les famílies de la comarca 
del Segrià.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Anna Miranda i Torres, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	respecte	
als	drets	humans	dels	presos	polítics	
cubans
Tram. 250-02722/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 67450 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución para que 
sea substanciada en la Comisión de Acción Exterior y 
de la Unión Europea

Exposición de motivos

El pasado 23 de febrero, Orlando Zapata Tamayo, di-
sidente y preso político cubano, murió en un hospital 
de La Habana tras 85 días en huelga de hambre para 
pedir que se le tratara como «prisionero de conciencia». 
Para evitar que el funeral del opositor se convirtiera en 
una manifestación por la libertad y los derechos de los 
presos de conciencia cubana, el Gobierno de Cuba ha 
ordenado la detención de alrededor de veinte personas 
e impedido que otros muchos se acercarán al lugar que 
ha sido vigilado por grupos de policía de paisano.

Estos hechos han sido lamentados y denunciados in-
ternacionalmente por innumerables organizaciones en 
defensa de los derechos humanos y de exiliados cuba-
nos, así como por numerosas instancias internacionales, 
entre ellas la Unión Europea que lo hacía a través de 
un comunicado emitido por el portavoz comunitario, 
Lutz Güllner.

En una reciente comparecencia en la Comisión de Ac-
ción Exterior, el Vicepresidente de la Generalitat, Sr. 
Carod Rovira, reiteraba los importantes vínculos his-
tóricos que unen a Cataluña con el pueblo cubano, lazos 
que motivaron el pasado mes de julio del 2009 su viaje 
a la isla con motivo del programa «La petjada catalana 
al Carib» donde en sus intervenciones insistió una vez 
más en los múltiples lazos que unen a Cataluña con 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, mitjançant els Departaments 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i de 
Salut, a requerir als serveis tècnics del Cos de Bombers 
de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) la redacció de sengles informes que analitzin els 
canvis que representarà per a les isòcrones establertes 
per a les seves respectives actuacions d’urgència a la 
vila de Gerri de la Sal i als pobles del Pla de Corts i de 
la Vall d’Ancs i a Pujol l’entrada en servei de la nova 
variant de la carretera N-260 a Gerri tal com ha estat 
projectada, i que preveu l’eliminació dels accessos nord 
a aquests nuclis.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
dels	pagaments	de	les	beques	de	men
jador	i	de	llibres	al	Segrià
Tram. 250-02721/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66924 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, portaveu adjunt, i Anna Miranda i Torres, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució

Exposició de motius

Malgrat que el curs escolar va començar al setembre les 
associacions de mares i pares del Segrià no han comen-
çat a cobrar encara les beques menjador ni les beques 
de llibres.

Aquesta situació afecta més d’un miler d’alumnes de la 
comarca del Segrià perjudicant així tant les AMPA com 
a les famílies d’aquests escolars.

Moltes associacions de mares i pares ja no poden se-
guir subvencionant més el servei de menjador ja que la 
situació de crisi està afectant les famílies.

Sembla lògic i convenient que en la situació de crisi 
econòmica, com la que patim, les administracions pú-
bliques siguin diligents en els seus pagaments i no si-
guin les primeres en potenciar la morositat que afecta 
als ciutadans.

Per això, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
presenta la següent:
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socials que treballen dia a dia per atendre situacions i 
necessitats diverses, actuant en escenaris on l’Admi-
nistració no podria arribar amb la celeritat i detallisme 
que caldria.

Aquestes entitats que porten molts anys atenent a aque-
lles persones en situació d’exclusió social crònica a això 
s’hi suma, per la situació de crisi econòmica en què ens 
trobem immersos, cada dia acudeixen més i més perso-
nes en qualitat d’usuaris d’aquest tipus d’entitats, per a 
cobrir necessitats que són bàsiques, com l’alimentació 
o d’altres.

Tot això comporta que les entitats socials vegin cada 
vegada una part creixent del seu pressupost invertit en 
la cobertura de les despeses en transport públic. Aquest 
pes és possible que sigui alleugit per les Administraci-
ons Públiques

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a facilitar l’accés al transport públic a persones 
amb risc d’exclusió social, mitjançant convenis amb les 
entitats socials i les empreses públiques de transport. 
Aquests convenis facilitaran la utilització gratuïta del 
transport sempre que l’entitat tingui l’informe social que 
justifiqui a la persona que en serà beneficiària.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora
ció	d’informes	tècnics	previs	a	la	per
foració	de	la	boca	sud	del	túnel	de	la	
variant	de	Gerri	de	la	Sal	de	la	carretera	
N260
Tram. 250-02724/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 67459 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa de la comissió política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta 
de resolució

Exposició de motius

És ben conegut que l’esperada variant de la carretera 
N-260, l’Eix Pirinenc, a Gerri de la Sal, Pallars Sobi-
rà, resolta amb la perforació d’un túnel, s’ha publicat 

Cuba desde el punto de vista histórico, cultural, político 
y económico.

Es por todo ello, que el Parlamento de Cataluña no pu-
ede permanece indiferente ante la repetida vulneración 
de las libertades y derechos humanos en este país.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Mixto, 
presenta la siguiente,

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña manifiesta su adhesión a 
lo expresado por la Unión Europea y en este sentido:

a. Lamenta profundamente la muerte del prisionero 
político Orlando Zapata Tamayo y presenta sus condo-
lencias a la familia.

b. Reitera su llamamiento a las autoridades cubanas 
para que hagan real el compromiso con los derechos 
humanos que asumió con la firma de la Convención 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

c. Solicita al Gobierno cubano que mejore de forma efec-
tiva la situación de los derechos humanos en el país y que 
libere de manera incondicional a todos los presos políti-
cos, incluyendo los detenidos y condenados en el 2003.

d. Recuerda al Gobierno cubano que, igual que todos 
los ejecutivos, tiene la responsabilidad de proteger a los 
prisioneros bajo su jurisdicción.

Palau del Parlament, 26 de febrero de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto GP Mixto

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	transport	públic	per	a	les	entitats	del	
tercer	sector	social
Tram. 250-02723/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 67458 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Benestar i Immigració

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent:

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les entitats del tercer sec-
tor social

Exposició de motius

Catalunya es caracteritza des de fa dècades per l’activi-
tat de la societat civil que ha creat una xarxa d’entitats 
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guen als vessants un alt grau d’inestabilitat per la seva 
plasticitat i per l’increment de volum que experimenten 
en quedar amarats d’aigua.

És ben cert que la perforació del túnel de la variant 
de Gerri provocarà amb tota seguretat moviments de 
reajustament de les masses rocoses veïnes, que podrien 
activar-se i moure’s mesos, i fins i tot anys, després de 
la finalització del túnel.

Vist que la població del municipi de Baix Pallars ha 
expressat de forma diversa i amb rotunditat la seva opo-
sició a l’eliminació dels accessos nord a Gerri de la Sal, 
la capital municipal, i als pobles del municipi situats al 
marge dret del riu Noguera Pallaresa.

Coneixedors dels riscos geològics que poden comportar 
per a la mobilitat dels habitants i dels visitants del muni-
cipi, i de tota la comarca del Pallars Sobirà, les possibles 
esllavissades o ensulsiades que podrien obturar l’única 
via per accedir a Gerri de la Sal i als pobles del Pla de 
Corts i de la Vall d’Ancs, fins a mesos o anys després 
de finalitzades les obres de perforació del túnel de la 
variant de Gerri, i obligar a la resta de poblacions del 
Pallars Sobirà a tornar a passar per l’interior de Gerri 
per l’estretíssima carretera actual.

Coneixedors de què l’Institut Geològic de Catalunya 
està programant el mapa a escala 1: 25.000 de la zona 
sud del Pallars Sobirà, i que disposa d’excel·lents pro-
fessionals, geòlegs amb un profund coneixement de la 
trencada estructura geològica de l’entorn de Gerri de 
la Sal.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, a encomanar sengles 
informes geològics i geotècnics de la zona situada al sud 
de Gerri de la Sal on s’ha projectat la perforació de la 
boca sud del túnel de la variant de Gerri a la carretera 
N-260, Eix Pirinenc, per tal de discernir amb la màxima 
precisió possible els possibles moviments dels vessants, 
amb esllavissades o ensulsiades que puguin obstruir la 
referida boca sud i interrompre el trànsit durant períodes 
indeterminats de temps.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

al BOE del 30 de novembre de 2009, amb un pressu-
post d’execució per contracta de 43.504.051,88 euros, 
ha rebut el rebuig de la població del municipi de Baix 
Pallars, el més meridional de la comarca del Pallars 
Sobirà, per diferents motius, entre els quals destaquen 
la desaparició del mític poble del Compte i l’anul·lació 
dels accessos nord a la pròpia vila de Gerri de la Sal, 
als pobles del Pla de Corts i de la Vall d’Ancs i al poblet 
de Pujol.

El fet que la construcció de la variant redueixi les ac-
tuals dos entrades a una de sola, pel sud, ha constituït 
un toc d’alerta als pallaresos de Gerri de la Sal i dels 
poblets del Pla de Corts, no tan sols pel fet d’allunyar-se 
en distància i en temps de desplaçament des del nord 
del Pallars Sobirà, i molt especialment de Sort, centre 
comarcal de serveis públics com els educatius, els del 
centre d’atenció primària, la notaria, el Registre de la 
Propietat, el Consell Comarcal, el Parc de Bombers, 
la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, el cinema, etc.

És un fet inusual que un poble de muntanya travessat 
per una carretera nacional quedi supeditat a una sola en-
trada des d’aquesta. En el cas de Gerri, la seva mobilitat 
i activitat a través de l’Eix Pirinenc dependran d’un sol 
accés, certament vulnerable per possibles esllavissades 
o despreniments de roques que el puguin obturar, si la 
variant s’executa segons preveu el projecte redactat pel 
Ministeri de Foment.

Les vessants muntanyoses del tram de la N-260 entre 
la Pobla de Segur i Sort, de materials mesozoics i del 
silurià-devonià, van mostrar-se molt inestables a diver-
sos punts a partir de les obres que el llavors Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme (MOPU) va executar 
entre els anys 1990 i 1996 per al condicionament del 
tram esmentat.

Aquesta inestabilitat que va tenir conseqüències tan 
greus com la tràgica mort d’un operari de Telefònica o 
la interrupció del trànsit entre Gerri i Baro durant una 
quinzena de dies, en què els viatgers es veien obligats 
a deixar aparcat el cotxe a un dels extrems del tram 
tallat i anar caminant per un camí de bast, passant pel 
marge esquerre del riu Noguera Pallaresa vora l’ermita 
romànica d’Arboló fins l’altre punt del tall, on una flo-
ta d’autocars els conduïa a les seves destinacions, una 
ruta alternativa que la gent del Pallars va batejar com la 
variant medieval de Gerri de la Sal. O el que tal vegada 
l’episodi més greu d’inestabilitat va ser el que va patir 
per causa de les obres de principis dels anys 90 el poble 
de Bressui, municipi de Sort, del qual fou baronessa Na 
Magdalena Giralt, la segona muller del General Josep 
Moragues i Mas: als edificis del poble van obrir-se es-
querdes que amenaçaven la seva estabilitat i a l’entorn 
del qual els camps van aparèixer perillosos esvorancs.

L’entorn geològic de Gerri de la Sal es caracteritza 
per tractar-se d’una zona castigada per una tectònica 
que ha posat en contacte materials d’edats diverses, i 
comportaments diferents davant fenòmens meteorolò-
gics responsables de grans desplaçaments de vessants 
i d’esllavissades de masses de terra i de roques. De fet, 
a la boca sud del túnel previst a Gerri hi ha presència 
de materials triàsics, d’inicis del mesozoic, amb ofites, 
dolomies i paquets molt replegats de guixos, que ator-
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3. En cas de produir-se el trasllat de la producció de 
motocicletes, crear un Pla de recol·locació dels treba-
lladors i treballadores afectats per la reestructuració en 
col·laboració amb les organitzacions sindicals i empre-
sarials.

4. Dur a terme una intermediació activa en el mercat de 
treball que permeti facilitar als treballadors i treballa-
dores una nova feina de forma prèvia o immediatament 
posterior a la rescissió dels seus contractes per tal d’evi-
tar haver d’ingressar a les llistes de l’atur.

5. En l’àmbit de la Formació professional ocupacional o 
continuada individualitzada, dur a terme les actuacions 
necessàries per tal que s’adapti a l’especialitat de cada 
treballador/a, així com a les necessitats plantejades en 
les empreses.

6. Dur a terme mesures d’informació i orientació profes-
sional fixant itineraris personalitzats d’inserció laboral 
amb un equip de suport que en faci el seguiment

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2010

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’assigna
ció	extraordinària	de	punts	per	quilòme
tres	de	distància	per	a	accedir	a	centres	
de	Sant	Sadurní	d’Anoia	als	alumnes	
dels	nuclis	de	Subirats	(Alt	Penedès)
Tram. 250-02726/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 67461 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Joan Raventós i Pu-
jadó, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

Exposició de motius

Els alumnes residents dels nuclis de Sant Joan, Marti 
Vell, Casablanca, Torre - Ramona, i el Rebato, perta-
nyents tots ells al municipi de Subirats, tenen la seva 
escolarització adscrita als centres de l’Ordal, Lavern 
o Sant Pau d’Ordal, també a Subirats, el que comporta 
efectuar en molts casos uns desplaçaments superiors als 
40 km de distància.

Els esmentats centres estan al màxim d’ocupació de les 
places el que produeix que en algunes famílies alguns 
germans hagin d’anar a centres diferenciats.

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu
res	per	al	manteniment	dels	llocs	de	tre
ball	i	la	continuïtat	de	la	producció	de	
Montesa	Honda,	SA
Tram. 250-02725/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 67460 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa de la comissió de treball, indústria, 
Comerç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Meritxell Borràs i 
Solé, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

Exposició de motius

Atès que l’empresa Montesa Honda, SA, ha anunciat 
que la producció de motocicletes es traslladarà a la fà-
brica que la multinacional té a Itàlia.

Donat que aquest fet representa la pèrdua de 180 llocs 
de treball fixes, més uns 150 temporals (que fins ara, 
cada any treballaven uns 8 mesos de mitjana).

Atès que el trasllat d’aquesta fabricació, no afecta no-
més a la pròpia empresa i als seus treballadors, sinó que 
també afecta a un nombre important de proveïdors de 
Catalunya amb conseqüències greus per a la viabilitat 
dels mateixos, en molts cassos.

Atès que aquest fet, de produir-se, es sumaria a les múl-
tiples descol·locacions industrials que pateix Catalunya, 
afectaria doncs, d’una forma rellevant l’economia del 
Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès, i 
especialment, el municipi de Santa Perpetua.

Entenent que cal vetllar pel manteniment de la indústria 
a casa nostra.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Arbitrar tota mena de mesures, respectant l’autono-
mia contractual de les parts, per tal que es mantinguin 
els llocs de treball i la continuïtat de la producció de 
motocicletes de l’empresa Montesa Honda, SA, a Ca-
talunya.

2. Dur a terme les accions necessàries davant l’empresa, 
per tal que la mateixa dugui a terme un Pla industrial 
que garanteixi el manteniment dels llocs de treball.
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Aquesta situació pot comportar un pas enrere en el 
sistema de treball diari de l’escola segons afirmen els 
mestres de l’equip directiu de l’escola.

Aquest material escolar era compartit per l’alumnat 
del cicle mitjà i cicle superior de l’escola; ara cal refer 
aquest material objecte del robatori si no es vol que 
aquest alumnat perdi el ritme de treball establert.

És per tot això que el Grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reposar el material de 29 ordinadors portàtils 
objecte del robatori efectuat al CEIP Antoni Grau Min-
guell de Sant Quinti de Mediona per tal de que l’alum-
nat de cicle mitjà i cicle superior no es vegi perjudicat 
del sistema de treball establert per l’equip directiu del 
Centre.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	crea
ció	de	dues	línies	al	CEIP	La	Sínia,	de	
Molins	de	Rei	(Baix	Llobregat),	el	curs	
20102011
Tram. 250-02728/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 67464 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Meritxell Ruiz Isern, 
Irene Rigau i Oliver, i Joan Recasens i Guinot, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent Proposta de 
resolució

Exposició de motius

Molins de Rei compta actualment amb 7 CEIP públics: 
CEIP Estel, CEIP l’Alzina, CEIP la Sínia, CEIP Ferran 
Agulló i CEIP Castell Ciuró, CEIP Pont de la Cadena, 
CEIP Alfons XIII

Degut al creixement de població i a les necessitats d’es-
colarització l’any 2008 el Departament d’Educació va 
decidir incrementar en una nova línia el CEIP Castell 
Ciuró, que només en tenia una.

Al febrer de 2009, el Departament comunica al CEIP 
Castell Ciuró i a l’Ajuntament que, degut a la crisi eco-
nòmica, no disposa dels diners necessaris per dur a 

L’Ajuntament de Subirats ja ha exposat aquesta proble-
màtica al Departament d’Educació de la Generalitat.

A fi de regularitzar aquestes disfuncionalitats es creu 
convenient, segons ha manifestat el mateix ajuntament, 
establir una escolarització d’aquests alumnat en els cen-
tres escolars de Sant Sadurní d’Anoia.

Per tal d’efectuar-se i fer viable aquesta possibilitat, 
cal establir una puntuació extraordinària per part de la 
Generalitat en què es tingui en compte els kilòmetres 
de distància.

És per aquests motius exposats que el Grup parlamen-
tari de Convergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir criteris extraordinaris en l’assignació 
de la puntuació que tingui en compte els kilòmetres 
de distància entre els nuclis de Sant Joan, Martí Vell, 
Casablanca, Torre - Ramona i el Rebato, a Subirats, per 
tal que els alumnes d’aquests indrets puguin accedir a 
l’escolarització en centres d’ensenyament de Sant Sa-
durní d’Anoia que els són molt més propers, de manera 
que puguin evitar desplaçaments superiors als 40 km 
per accedir a centres d’ensenyament ubicats al municipi 
de Subirats.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	reposició	
dels	ordinadors	portàtils	robats	al	CEIP	
Antoni	Grau	Minguell,	de	Sant	Quintí	de	
Mediona	(Alt	Penedès)
Tram. 250-02727/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 67462 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Joan Raventós i Pu-
jadó, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

Exposició de motius

Durant la matinada del dia 13 de febrer es va produir un 
robatori de 29 ordinadors portàtils dipositats a la sala 
de mestres del CEIP Antoni Grau Minguell de Sant 
Quintí de Mediona.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediments	relatius	als	informes	de	fis
calització	19/2009,	referent	als	contractes	
de	consultoria	i	assistència	i	de	serveis	
dels	departaments	de	caire	administratiu,	
corresponent	al	2006;	20/2009,	referent	
a	la	despesa	en	adquisició	i	implantació	
de	pròtesis	quirúrgiques,	corresponent	al	
2007;	22/2009,	referent	a	la	Cambra	Ofi
cial	de	Comerç	i	Indústria	de	Manresa,	
corresponent	al	2006,		i	23/2009,	referent	
a	l’Institut	Nacional	d’Educació	Física	de	
Catalunya,	corresponent	al	2007
Tram. 256-00060/08, 256-00062/08, 256-
00063/08, 256-00064/08

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 66876, 66885, 66920, 66926, 66877, 
66920, 66885, 66927, 66878, 66886, 66920, 
66928, 66885, 66920, 66879 i 66929 / Admissió 
a tràmit: Mesa de la CSC, 25.02.2010

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66876 a 66879)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Montserrat Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Àngels Olano 
i Garcia, diputada, fent ús del que es preveu a l’article 
164 del Reglament de la Cambra, presenta les següents 
Propostes de Resolució subsegüents al procediment re-
latiu a l’Informe de Fiscalització 19/2009, referent als 
contractes de consultoria i assistència i de serveis dels 
departaments de caire administratiu, corresponent al 
2006 (NT. 256-00060/08)

Propostes de Resolució: 

El Parlament de Catalunya aprova el Informe de fis-
calització 19/2009 assumeix les seves conclusions i 
recomanacions.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré M. Ángeles Olano i García

terme les obres d’ampliació que estaven previstes per 
aquella escola i determina que la nova línia pel curs 
2009-2010 es crearà al CEIP la Sínia. Aquest centre 
ja tenia dues línies i se li afegeix una de nova. Aquesta 
decisió provoca el descontentament dels ciutadans i sor-
geix una petició conjunta de totes les AMPA de centres 
públics d’infantil, primària i secundària, a través d’un 
manifest on es reclama al Departament d’Educació el 
compliment de les inversions compromeses en educació, 
així com una correcta planificació de la secundària.

Paradoxalment, enguany el Departament ha decidit que 
pel curs 2010-2011 l’oferta de places de P3 a Molins de 
Rei es distribuirà de la següent manera:

– CEIP Estel: 25

– CEIP Pont de la Cadena: 25

– CEIP l’Alzina: 25

– CEIP Alfons XIII: 25

– CEIP Ferran Agulló: 50

– CEIP la Sínia: 25

– CEIP Castell Ciuró: 50

Això suposa la retallada de dues línies pel curs 2010-
2011 al CEIP la Sínia.

El CEIP l’any passat va ofertar 3 línies degut als in-
compliments en inversió del Departament d’Educació 
i pel curs 2010-2011 se li retallen dues línies. Aquest 
centre, només amb germans d’alumnes ja tindrà una 
matrícula de 33 nous alumnes pel nou curs quan només 
s’ofereixen 25 places.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern:

1. Que l’oferta de places pel curs 2010-2011 al CEIP la 
Sínia de Molins de Rei sigui de dues línies.

2. Que faci una programació de l’oferta educativa de 
Molins de Rei pel curs 2010-2011 tenint en compte les 
necessitats d’escolarització, el dret dels pares a elec-
ció de centre i la capacitat de cadascun dels centres de 
Molins de Rei.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Me-
ritxell Ruiz i Isern, diputada del G. P. de CiU; Irene 
Rigau i Oliver, diputada del G. P. de CiU; Joan Recasens 
i Guinot, diputat del G. P. de CiU 
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Propostes de resolució presentades pel Grup Mixt (reg. 
66885 i 66886)

A la Mesa del Parlament

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Mixto, de conformidad con lo que dispone el artículo 
164.5 y concordantes del Reglamento de la Cámara, pre-
senta la propuesta de resolución subsiguiente al debate 
de los procedimientos relativos a los siguientes informes 
de fiscalización presentados por la Sindicatura de Cuen-
tas: 19/2009, referente a los contratos de consultoría y 
asistencia y de servicios de los departamentos de tipo 
administrativo, correspondiente al 2006 (tram. 256-
00060/08); 20/2009, referente al gasto en adquisición 
e implantación de prótesis quirúrgicas, correspondiente 
al 2007 (tram. 256-00062/08); i 23/2009, referente al 
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, cor-
respondiente al 2007 (tram. 256-00064/08).

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña aprueba los informes de fis-
calización 19/2009, referente a los contratos de consul-
toría y asistencia y de servicios de los departamentos de 
tipo administrativo, correspondiente al 2006 (tram. 256-
00060/08); 20/2009, referente al gasto en adquisición e 
implantación de prótesis quirúrgicas, correspondiente 
al 2007 (tram. 256-00062/08); i 23/2009, referente al 
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, 
correspondiente al 2007 (tram. 256-00064/08).

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a seguir 
las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas que 
recogen los informes mencionados.

Palau del Parlament, 24 de febrero de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del Grupo Mixto

A la Mesa del Parlament

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Mixto, de conformidad con lo que dispone el artículo 
164.5 y concordantes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la propuesta de resolución subsiguiente al 
debate de los procedimientos relativos al informe de 
fiscalización presentado por la Sindicatura de Cuentas: 
22/2009, referente a la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Manresa, correspondiente al 2006 (tram. 
256-00063/08).

Propuesta de resolucion

El Parlamento de Cataluña aprueba el informes de fis-
calización 22/2009, referente a la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Manresa, correspondiente al 
2006 (tram. 256-00063/08).

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a 

Seguir las recomendaciones del informe 22/2009 de la 
Sindicatura de Cuentas que le afectan como adminis-
tración tutelar de las cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de Manresa.

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Montserrat Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Àngels Olano 
i Garcia, diputada, fent ús del que es preveu a l’article 
164 del Reglament de la Cambra, presenta les següents 
Propostes de Resolució subsegüents al procediment re-
latiu a l’Informe de Fiscalització 20/2009, referent a 
la despesa en adquisició i implantació de pròtesis qui-
rúrgiques, corresponent al 2007 (NT. 256-00062/08)

Propostes de Resolució: 

El Parlament de Catalunya aprova el Informe de fis-
calització 20/2009 assumeix les seves conclusions i 
recomanacions.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré M. Ángeles Olano i García

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Montserrat Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Àngels Olano 
i Garcia, diputada, fent ús del que es preveu a l’article 
164 del Reglament de la Cambra, presenta les següents 
Propostes de Resolució subsegüents al procediment re-
latiu a l’Informe de Fiscalització 22/2009, referent a 
la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, 
corresponent al 2006 (NT. 256-00063/08)

Propostes de Resolució: 

El Parlament de Catalunya aprova el Informe de fis-
calització 22/2009 assumeix les seves conclusions i 
recomanacions.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré M. Ángeles Olano i García

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Montserrat Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Àngels Olano i 
Garcia, diputada, fent ús del que es preveu a l’article 164 
del Reglament de la Cambra, presenta les següents Pro-
postes de Resolució subsegüents al procediment relatiu 
a l’Informe de Fiscalització 23/2009, referent al Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent 
al 2007 (NT. 256-00064/08)

Propostes de Resolució: 

El Parlament de Catalunya aprova el Informe de fis-
calització 23/2009 assumeix les seves conclusions i 
recomanacions.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré M. Ángeles Olano i García
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22/2009, referent a la Cambra Oficial de Comerç i In-
dústria de Manresa, corresponent al 2006 (tram. 256-
00063/08); i 23/2009, referent a l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya, corresponent al 2007 
(tram. 256-00064/08).

Insta al Govern de Catalunya a seguir les recomanaci-
ons de la Sindicatura de Comptes respecte dels informes 
19/2009, 20/2009 i 23/2009.

Insta al Departament del Govern pertinent, a seguir les 
recomanacions de l’informe 22/2009 de la Sindicatura 
de Comptes que l’afecten com a administració tutelar 
de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació i a 
traslladar les altres recomanacions a la Cambra Oficial 
de Comerç i Indústria de Manresa perquè les segueixi.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

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

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 66926 a 66929)

 A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
de l’Informe de fiscalització 19/2009, referent als con-
tractes de consultoria i assistència i de serveis dels de-
partaments de caire administratiu, corresponent al 2006 
(tram. 256-00060/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 19/2009, referent als contractes de consultoria i 
assistència i de serveis dels departaments de caire admi-
nistratiu, corresponent al 2006 (tram. 256-00060/08).

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

El Parlament de Catalunya constata, a partir del contin-
gut de l’Informe de fiscalització 19/2009, referent als 
contractes de consultoria i assistència i de serveis dels 
departaments de caire administratiu, corresponent al 
2006, que els departaments de la Presidència, Econo-
mia i Finances, Justícia, Governació i Administracions 
Públiques, i Interior, Relacions Institucionals i Partici-
pació, adjudiquen majoritàriament els contractes públics 
de serveis i de consultoria i assistència, pel procediment 
negociat, limitant, conseqüentment, l’increment de con-
currència pública.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del GP de CiU

Adaptar el Plan de contabilidad de las cámaras al nuevo 
Plan general de contabilidad pública de la Generalitat 
de Cataluña para mejorar las deficiencias detectadas 
por la Sindicatura.

Modificar la Ley 14/2002, del 27 de junio, de las cá-
maras oficiales de comercio, industria y navegación de 
Cataluña y del Consejo General de Cámaras para desar-
rollar la función de tutela de las cámaras, incluyendo las 
sociedades y entes instrumentales en los que participan, 
y adaptarla a la Directiva comunitaria 2004/18/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministros y de servicios.

Modificar la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones, para incluir la concesión de subven-
ciones de forma explicita en el ámbito establecido por 
dicha Ley y para determinar que todas las subvenciones 
otorgadas por las cámaras de comercio, industria y na-
vegación han de respetar los principios de publicidad 
y concurrencia.

Trasladar el resto de recomendaciones a la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Manresa para que las 
aplique.

Palau del Parlament, 24 de febrero de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del Grupo Mixto

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Parla-
mentari Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 66920)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
de la Cambra, presenta la proposta de resolució subse-
güent al debat dels procediments relatius als informes 
de fiscalització: 19/2009, referent als contractes de con-
sultoria i assistència i de serveis dels departaments de 
caire administratiu, corresponent al 2006 (tram. 256-
00060/08); 20/2009, referent a la despesa en adquisi-
ció i implantació de pròtesis quirúrgiques, corresponent 
al 2007 (tram. 256-00062/08); 22/2009, referent a la 
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, 
corresponent al 2006 (tram. 256-00063/08); i 23/2009, 
referent a l’Institut Nacional d’Educació Física de Ca-
talunya, corresponent al 2007 (tram. 256-00064/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

Aprova els informes de fiscalització: 19/2009, referent 
als contractes de consultoria i assistència i de serveis 
dels departaments de caire administratiu, corresponent 
al 2006 (tram. 256-00060/08); 20/2009, referent a la 
despesa en adquisició i implantació de pròtesis quirúr-
giques, corresponent al 2007 (tram. 256-00062/08); 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 23/2009, referent a l’Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya, corresponent al 2007 (tram. 256-
00064/08).

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

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

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

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	realitat	
social	dels	catalans

Tram. 300-00266/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 67690 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.03.2010

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

José Domingo Domingo, portavoz adjunto y diputado 
del Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo pre-
visto por el artículo 138 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente interpelación para que le sea con-
testada en el Pleno.

Interesa saber a este diputado:

– ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación a la 
actual realidad social de los catalanes y a la necesidad 
o no de adaptarla a un modelo de identidad prefigurado?

Palau del Parlament, 4 de marzo de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto GP Mixto

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 20/2009, referent a la despesa 
en adquisició i implantació de pròtesis quirúrgiques, 
corresponent al 2007 (tram. 256-00062/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 20/2009, referent a la despesa en adquisició i 
implantació de pròtesis quirúrgiques, corresponent al 
2007 (tram. 256-00062/08).

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

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 22/2009, referent a la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, corresponent 
al 2006 (tram. 256-00063/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 22/2009, referent a la Cambra Oficial de Comerç 
i Indústria de Manresa, corresponent al 2006 (tram. 
256-00063/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir les 
recomanacions de l’informe 22/2009 de la Sindicatura 
de Comptes que l’afecten com a administració tutelar 
de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació i a 
traslladar les altres recomanacions a la Cambra Oficial 
de Comerç i Indústria de Manresa perquè les apliqui.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2010

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 23/2009, referent a l’Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent 
al 2007 (tram. 256-00064/08).
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	desple
gament	territorial	de	la	televisió	digital	
terrestre	i	l’apagada	analògica
Tram. 300-00269/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 67867 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.03.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa refe-
rència al desplegament territorial de la televisió digital 
terrestre (TDT), i la futura apagada analògica?

Palau del Parlament, 5 de març de 2010

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

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	políti
ques	de	salut
Tram. 300-00267/08

Presentació
M. Belén Pajares i Ribas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 67692 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.03.2010

A la Mesa del Parlament

M. Belén Pajares i Ribas, diputada del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb el que disposa l’article 138 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent interpel·lació al Govern per 
tal que sigui substanciada en el Ple que s’ha de celebrar 
els propers dies 10 i 11 de març d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
envers les polítiques de salut?

Palau del Parlament, 4 de març de 2010

M. Belén Pajares i Ribas

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	desple
gament	de	la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	re
lativa	a	la	dependència
Tram. 300-00268/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 67866 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.03.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern en relació al des-
plegament de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència, especialment pel que 
fa referència a la gent gran?

Palau del Parlament, 5 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU
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4.45.12.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	les	adjudicacions	de	projec
tes	i	obres	de	l’Hospital	Moisès	Broggi	
de	Sant	Joan	Despí
Tram. 354-00306/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 04.03.2010 (DSPC-C 758).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	el	concurs	per	a	gesti
onar	l’aeroport	de	LleidaAlguaire	i	les	
propostes	per	a	reforçar	la	viabilitat	del	
projecte
Tram. 354-00311/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 65998).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territorial, 
sessió del 02.03.2010.

4. INFORMACIó

4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DEL PARLA-
MENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUI-
MENT

Composició	de	la	Comissió	de	Coope
ració	i	Solidaritat
Tram. 411-00004/08

Ratificació del president

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió 
tinguda el dia 26 de febrer de 2010, d’acord amb els arti-
cles 41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat 
com a president el diputat Joan Ferran i Serafini per a 
proveir la vacant causada per la renúncia del diputat 
José Antonio Donaire i Benito.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2010

 La vicepresidenta
 en funcions de
La secretària de la Comissió presidenta de la Comissió
M. Rosa Fortuny i Torroella Dolors Camats i Luis

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
371/VIII,	sobre	la	reforma	dels	preceptes	
sobre	la	propietat	horitzontal	del	llibre	
cinquè	del	Codi	civil	de	Catalunya
Tram. 290-00321/08

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 67457).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.03.2010. 
(Tramitació d’acord amb l’article 140.4 del Reglament 
i tramesa de la sol·licitud a la Comissió).

Comissió tramitadora: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.
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Sol·licitud	de	compareixença	de	repre
sentants	de	l’Associació	Catalana	d’En
ginyeria	sense	Fronteres	davant	la	Co
missió	de	Cooperació	i	Solidaritat	perquè	
exposin	llurs	propostes	per	a	aprofundir	
en	la	transparència	financera	del	sector	
extractiu	i	per	a	garantir	una	major	cohe
rència,	responsabilitat	i	vigilància	en	les	
polítiques	de	solidaritat	i	cooperació	al	
desenvolupament
Tram. 356-00534/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 749).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Marquès	i	Baró,	president	de	Creu	Roja	
Catalunya,	i	d’Enric	Moris	Güell,	coordi
nador	de	Creu	Roja	Catalunya,	davant	
la	Comissió	de	Cooperació	i	Solidaritat	
perquè	informin	sobre	l’acció	humanità
ria	i	la	cooperació	internacional
Tram. 356-00540/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 749).

Sol·licitud	de	compareixença	de	David	
Minoves	i	Llucià,	director	general	de	
Cooperació	al	Desenvolupament	i	Ac
ció	Humanitària,	davant	la	Comissió	de	
Cooperació	i	Solidaritat	perquè	informi	
sobre	l’estratègia	de	cooperació	multi
lateral	de	la	Generalitat
Tram. 356-00541/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 749).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Federació	Catalana	d’Or
ganitzacions	no	Governamentals	per	al	
Desenvolupament	davant	la	Comissió	
de	Cooperació	i	Solidaritat	perquè	in
formin	sobre	la	posició	d’aquesta	fede
ració	amb	relació	a	la	situació	de	crisi	
global	en	el	marc	de	la	cooperació	in
ternacional
Tram. 356-00528/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 749).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Pedro	
Pablo	Álvarez	Ramos,	líder	del	sindi
cat	independent	cubà	Consell	Unitari	
de	Treballadors,	davant	la	Comissió	de	
Cooperació	i	Solidaritat	amb	relació	al	
respecte	dels	drets	humans	a	Cuba
Tram. 356-00530/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 749).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Marqués,	president	de	Creu	Roja	Cata
lunya,	i	d’Enric	Morist,	coordinador	ge
neral	de	Creu	Roja	Catalunya,	davant	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	perquè	expliquin	la	tasca	de	
Creu	Roja	amb	relació	a	la	incorporació	
al	mercat	laboral	de	les	persones	més	
vulnerables
Tram. 356-00560/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
la sessió núm. 42, tinguda el dia 03.03.2010 (DSPC-C 
755).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Andreu	
Felip	i	Ventura,	director	de	l’Agència	
Catalana	de	Cooperació	al	Desenvolu
pament,	perquè	informi	sobre	l’ajut	als	
afectats	pel	terratrèmol	d’Haití
Tram. 356-00561/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65591).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 26.02.2010.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Celes
tino	Corbacho	Chaves,	ministre	de	Tre
ball	i	Immigració,	davant	la	Comissió	de	
Salut	perquè	informi	sobre	les	adjudica
cions	de	projectes	i	obres	de	l’Hospital	
Moisès	Broggi	de	Sant	Joan	Despí
Tram. 356-00562/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
47, tinguda el dia 04.03.2010 (DSPC-C 758).

Sol·licitud	de	compareixença	de	David	
Minoves	i	Llucià,	director	general	de	
Coo	peració	al	Desenvolupament	i	Acció	
Humanitària,	davant	la	Comissió	de	Co
operació	i	Solidaritat	perquè	informi	so
bre	l’estratègia	de	codesenvolupament	
de	la	cooperació	catalana	que	ha	de	gui
ar	l’obra	de	govern	de	la	Generalitat
Tram. 356-00542/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 749).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Àngel	
Miret	i	Serra,	Maurici	Romero	i	Mulero	i	
Àlex	Masllorens	i	Escubós,	administra
dors	judicials	d’Intervida,	davant	la	Co
missió	de	Cooperació	i	Solidaritat	per
què	informin	sobre	el	pla	estratègic	i	les	
perspectives	de	futur	d’Intervida
Tram. 356-00543/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 749).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre
sentants	de	Retecork	davant	la	Comis
sió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	i	Turis
me	perquè	presentin	la	Xarxa	Europea	
de	Territoris	Surers	i	exposin	les	seves	
línies	de	treball	i	la	situació	del	sector
Tram. 356-00559/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
la sessió núm. 42, tinguda el dia 03.03.2010 (DSPC-C 
755).
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 749).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 749).

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	afrontarla
Tram. 356-00667/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
la sessió núm. 42, tinguda el dia 03.03.2010 (DSPC-C 
755).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 47, tinguda el 
dia 04.03.2010 (DSPC-C 758).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 47, tinguda el 
dia 04.03.2010 (DSPC-C 758).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 749).
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Compareixença	de	Joan	Rovira,	subdi
rector	general	operatiu	del	Cos	de	Bom
bers	de	la	Generalitat,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00383/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 01.03.2010 (DSPC-C 750).

Compareixença	de	Bienvenido	Aguado	
Sánchez,	Hotel	0,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00385/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 01.03.2010 (DSPC-C 750).

Compareixença	de	Carles	Font	Gili,	D0,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00388/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 01.03.2010 (DSPC-C 750).

Compareixença	d’Antoni	Rifà,	respon
sable	de	la	Subdirecció	General	Ope
rativa	quan	es	produeixen	els	incendis,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00392/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 02.03.2010 (DSPC-C 751).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Joan	
Carles	Gallego	Herrera,	secretari	gene
ral	de	Comissions	Obreres	de	Catalu
nya,	davant	la	Comissió	de	Treball,	In
dústria,	Comerç	i	Turisme	perquè	exposi	
el	seu	criteri	sobre	la	crisi	i	les	mesures	
per	a	afrontarla
Tram. 356-00668/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
la sessió núm. 42, tinguda el dia 03.03.2010 (DSPC-C 
755).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	Marta	Macias	Quesa
da,	responsable	a	Catalunya	d’Ajuda	en	
Acció,	i	de	Marta	Cairó	Alvero,	respon
sable	de	campanyes	d’Ajuda	en	Acció,	
davant	la	Comissió	de	Cooperació	i	So
lidaritat	perquè	presentin	la	campanya	
«Moute	per	la	igualtat.	És	de	justícia»
Tram. 357-00343/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 26.02.2010 (DSPC-C 
749).

Compareixença	de	Juan	Rozalén,	cap	
d’operacions	de	TAF	i	membre	del	Col
legi	de	Pilots,	davant	la	Comissió	d’Inves
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 357-00371/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 01.03.2010 (DSPC-C 750).
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Compareixença	de	Xavier	Rovira	Pi
cañol,	pilot,	davant	la	Comissió	d’Inves
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 357-00402/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 01.03.2010 (DSPC-C 750).

Compareixença	de	Jordi	Vidal,	respon
sable	de	la	Secció	de	Desenvolupament	
Tecnològic,	davant	la	Comissió	d’Inves
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 357-00403/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 02.03.2010 (DSPC-C 751).

Compareixença	d’una	representació	sin
dical	del	Cos	de	Bombers	de	Comis	sions	
Obreres	davant	la	Comissió	d’Investiga
ció	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	
Sant	Joan
Tram. 357-00404/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 02.03.2010 (DSPC-C 751).

Compareixença	de	Miquel	Vidal,	res
ponsable	de	la	Unitat	del	Grup	d’Emer
gències	Mèdiques,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00394/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 02.03.2010 (DSPC-C 751).

Compareixença	de	Manel	Bosch,	cap	de	
la	Divisió	d’Operacions	quan	es	produ
eixen	els	incendis,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00398/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 02.03.2010 (DSPC-C 751).

Compareixença	del	cap	o	la	cap	de	sa
la	de	Tarragona	el	21	de	juliol	de	2009	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00399/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 02.03.2010 (DSPC-C 751).
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Compareixença	del	tècnic	responsable	
de	la	Brigada	de	Reforç	contra	Incen
dis	Forestals	(BRIF)	de	Daroca	(Aragó)	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00411/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 01.03.2010 (DSPC-C 750).

Compareixença	de	Pierre	Galand,	co
ordinador	del	Comitè	Organitzador	In
ternacional	del	Tribunal	Russell	sobre	
Palestina,	davant	la	Comissió	de	Coo
peració	i	Solidaritat	per	a	presentar	les	
conclusions	de	les	primeres	sessions	
del	Tribunal
Tram. 357-00421/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 749).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 03.03.2010 (DSPC-C 
756).

Compareixença	d’una	representació	sin
dical	del	Cos	de	Bombers	de	la	Unió	Ge
neral	de	Treballadors	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00405/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 02.03.2010 (DSPC-C 751).

Compareixença	d’una	representació	sin
dical	del	Cos	de	Bombers	de	la	Candida
tura	Autònoma	de	Treballadors	i	Treba
lladores	de	l’Administració	de	Catalunya	
(CATAC)	davant	la	Comissió	d’Investiga
ció	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	
Sant	Joan
Tram. 357-00406/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 02.03.2010 (DSPC-C 751).

Compareixença	d’Ignacio	Javier	García	
López,	comandant	i	membre	de	la	Uni
tat	Militar	d’Emergències	de	la	base	aè
rea	de	Saragossa,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00410/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 02.03.2010 (DSPC-C 751).
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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	
afrontarla
Tram. 357-00431/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 42, tinguda el dia 03.03.2010 (DSPC-C 
755).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 42 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 03.03.2010 
(DSPC-C 755).

Compareixença	de	Joan	Carles	Galle
go	Herrera,	secretari	general	de	Comis
sions	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
tarla
Tram. 357-00432/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 42, tinguda el dia 03.03.2010 (DSPC-C 
755).

Compareixença	de	David	Bondia,	pro
fessor	titular	de	dret	internacional	pú
blic	 i	 relacions	 institucionals	de	 la	
Universitat	de	Barcelona,	davant	la	Co
missió	de	Cooperació	i	Solidaritat	per	a	
presentar	les	conclusions	de	les	prime
res	sessions	del	Tribunal
Tram. 357-00422/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 21, 
tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 749).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 03.03.2010 (DSPC-C 
756).

Compareixença	de	José	Antonio	Mar
tín	Pallín,	magistrat	emèrit	del	Tribunal	
Suprem	i	membre	del	Jurat	del	Tribunal	
Russell	sobre	Palestina,	davant	la	Co
missió	de	Cooperació	i	Solidaritat	per	a	
presentar	les	conclusions	de	les	prime
res	sessions	del	Tribunal
Tram. 357-00423/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
21, tinguda el dia 26.02.2010 (DSPC-C 749).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 03.03.2010 (DSPC-C 
756).
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4.55.15.

Compareixença	de	Maria	Teresa	Gon
zález,	presidenta	de	la	Fundació	Espa
nyola	de	Diàlisi,	davant	la	Comissió	de	
Salut	perquè	informi	sobre	els	resultats	
de	l’estudi	«Sostenibilitat	i	equitat	en	el	
tractament	renal	substitutiu»
Tram. 357-00436/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 47, tinguda el dia 
04.03.2010 (DSPC-C 758).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió	plenària	núm.	73

Convocada per al 10 de març de 2010

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

10 de març de 2010

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del Reglament).

2. Projecte de llei de consultes populars per via de refe-
rèndum de Catalunya. Tram. 200-00059/08. Comissió 
d’Afers Institucionals. Debat i votació del dictamen de 
la Comissió, de les esmenes reservades i de les esme-
nes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries. (Dictamen: BOPC 621, 3; esmenes subse-
güents al dictamen del Consell de Garanties Estatutà-
ries: BOPC 646.)

3. Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes. Tram. 
200-00086/08. Govern de la Generalitat. Debat de to-
talitat. (Text presentat: BOPC 634, 4.)

4. Projecte de llei de vegueries. Tram. 200-00085/08. 
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de 
les esmenes a la totalitat. (Text presentat: BOPC 630, 26.)

Compareixença	de	representants	de	Re
te	cork	davant	la	Comissió	de	Treball,	In
dústria,	Comerç	i	Turisme	perquè	pre
sentin	la	Xarxa	Europea	de	Territoris	
Su	rers	i	exposin	les	seves	línies	de	tre
ball	i	la	situació	del	sector
Tram. 357-00433/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 42, tinguda el dia 03.03.2010 (DSPC-C 
755).

Compareixença	de	Josep	Marqués,	pre
sident	de	Creu	Roja	Catalunya,	i	d’Enric	
Morist,	coordinador	general	de	Creu	Ro
ja	Catalunya,	davant	la	Comissió	de	Tre
ball,	Indústria,	Comerç	i	Turisme	perquè	
expliquin	la	tasca	de	Creu	Roja	amb	re
lació	a	la	incorporació	al	mercat	laboral	
de	les	persones	més	vulnerables
Tram. 357-00434/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 42, tinguda el dia 03.03.2010 (DSPC-C 
755).

Compareixença	de	Josep	Maria	Sabaté,	
director	del	Servei	Català	de	la	Salut,	i	
Josep	Fité,	conseller	delegat	del	Con
sorci	Sanitari	Integral,	davant	la	Comis
sió	de	Salut,	perquè	informin	sobre	les	
adjudicacions	de	projectes	i	obres	de	
l’Hospital	Moisès	Broggi	de	Sant	Joan	
Despí	(Baix	Llobregat)
Tram. 357-00435/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 47, tinguda el dia 
04.03.2010 (DSPC-C 758).
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19. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament ter-
ritorial de la televisió digital terrestre i l’apagada ana-
lògica. Tram. 300-00269/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.

20. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de sa-
lut. Tram. 300-00267/08. M. Belén Pajares i Ribas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el règim de pagament dels serveis educatius i d’iniciati-
va social. Tram. 302-00218/08. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les infraestructures. Tram. 302-00219/08. Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la funció pública. Tram. 302-00220/08. Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de desenvolupament en matèria de 
societat del coneixement. Tram. 302-00221/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

25. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 10 de març, a les 16.00 h.)

El president del Parlament de Catalunya

Ernest Benach i Pascual
Palau del Parlament, 5 de març de 2010

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I COMUNICACIONS DEL GO-
VERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIó DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec	del	despatx	del	conseller	de	
la	Vicepresidència	en	el	conseller	d’In
terior,	Relacions	Institucionals	i	Partici
pació
Tram. 330-00151/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 67622 / Coneixement: 04.03.2010

Al President del Parlament

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del vicepresident del Govern, des 
del 28 de febrer fins al 3 de març del 2010, n’exercirà la 

5. Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Tram. 200-00084/08. Govern de la Generalitat. Debat 
de totalitat. (Text presentat: BOPC 630, 8.)

6. Projecte de llei de regulació de l’impost sobre succes-
sions i donacions. Tram. 200-00087/08. Govern de la 
Generalitat. Debat de totalitat i votació de les esmenes 
a la totalitat. (Text presentat: BOPC 634, 18.)

7. Proposició de llei d’avaluació de les càrregues ad-
ministratives per a l’activitat productiva, especialment 
les petites i mitjanes empreses, de la nova regulació 
del Govern de Catalunya. Tram. 202-00052/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat de totali-
tat i votació de l’esmena a la totalitat. (Text presentat: 
BOPC 384, 79.)

8. Proposta de resolució sobre el rebuig de la ubicació 
d’un magatzem temporal centralitzat de residus nucle-
ars a Ascó (Ribera d’Ebre). Tram. 250-02627/08. Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la Pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades. (Text 
presentat: BOPC 627, 69; esmenes: BOPC 646.)

9. Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts. Tram. 284-00033/08. Presidència de la Genera-
litat. Designació.

10. Procediment per a elegir un membre o una mem-
bre del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Tram. 284-00035/08. Grups parlamentaris. 
Designació.

11. Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Social de la Universitat de Barcelona. Tram. 
284-00036/08. Grups parlamentaris. Designació.

12. Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Social de la Universitat de Lleida. Tram. 
284-00038/08. Grups parlamentaris. Designació.

13. Procediment per a elegir un membre o una mem-
bre del Consell Social de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Tram. 284-00039/08. Grups parlamentaris. 
Designació.

14. Procediment per a elegir un membre o una mem-
bre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. 
Tram. 284-00040/08. Grups parlamentaris. Designació.

15. Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili. 
Tram. 284-00041/08. Grups parlamentaris. Designació.

16. Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Assessor de RTVE a Catalunya. Tram. 284-
00043/08. Grups parlamentaris. Designació.

17. Interpel·lació al Govern sobre la realitat social dels 
catalans. Tram. 300-00266/08. Grup Mixt. Substan-
ciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència. Tram. 
300-00268/08. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.
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4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Declaració	de	béns	patrimonials

Presentació: Síndic de Greuges
Reg. 67512 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 02.08.2010

M. Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual

President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

D’acord amb l’article 11 de la Llei 24/2009, de 30 de 
desembre, del Síndic de Greuges li faig a mans la meva 
declaració de béns patrimonials, junt amb les declara-
cions fiscals exigides, i li manifesto que no exerceixo 
cap activitat que pugui ser causa d’incompatibilitat amb 
el càrrec de Síndic de Greuges.

Atentament, 

Rafael Ribó
Síndic de Greuges

Barcelona, 1 de març de 2010

suplència el conseller d’Interior, Relacions Institucio-
nals i Participació.

Cordialment,

José Montilla i Aguilera

Barcelona, 23 de febrer de 2010

N. de la R.: El Decret 21/2010, de 23 de febrer, d’encàr-
rec de despatx del vicepresident del Govern   al conse-
ller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
des del dia 28 de febrer fins al dia 3 de març de 2010, 
ambdós inclosos, és publicat al DOGC 5579, de 3 de 
març de 2010.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe	del	Consell	de	l’Audiovisual	de	
Catalunya	sobre	l’observança	del	plu
ralisme	polític	en	la	televisió	i	la	ràdio	
corresponent	al	desembre	del	2009
Tram. 337-00072/08

Presentació
President, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 67405 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 02.03.2010

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de 
desembre de 2009 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové

Barcelona, 24 de febrer de 2010

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

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	oposició	de	promoció	interna	
per	a	proveir	quatre	places	de	l’escala	
general	d’administrador	o	administrado
ra	del	Cos	d’Administradors	Parlamen
taris
Tram. 500-00024/08

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclo-
sos, amb la indicació dels aspirants exempts 
de fer la prova de coneixements de llengua 
catalana
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 02.03.2010

Secretaria general

Acord

de la Mesa del Parlament del 2 de març de 2010, per 
la 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 catalana, en la convocatòria del concurs oposi-
ció de promoció interna per a proveir quatre places de 
l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya.

Atès el que estableix la base 4.3 de la convocatòria del 
concurs oposició de promoció interna per a proveir 
quatre places de l’escala general d’administrador o ad-
ministradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, aprovada per acord de la 
Mesa del Parlament en la sessió del 22 de desembre de 
2009 (BOPC núm. 613, del 18 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 persones 
admeses i les excloses, amb la 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 de promoció interna 
per a proveir quatre places de l’escala general d’admi-
nistrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

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-

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATA-
LUNYA

Recurs	d’inconstitucionalitat	1017/2010,	
interposat	pel	president	del	Govern	de	
l’Estat	contra	determinats	articles	de	la	
Llei	5/2009,	del	28	d’abril,	dels	recursos	
contra	la	qualificació	negativa	dels	títols	
o	les	clàusules	concretes	en	matèria	de	
dret	català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	
registre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 381-00002/08
Reg. 66875 / Provisió del president 
del TC del 18.02.2010

Coneixement

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.03.2010.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.03.2010.
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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

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 02.03.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de 
març de 2010, vist l’informe del director de Govern In-
terior i d’acord amb el que disposa la base quarta del 
concurs, ha designat per a formar part de la comissió 
tècnica d’avaluació el senyor Xavier Muro i Bas, di-
rector de Govern Interior, la senyora Begoña Benguría 
i Calera, cap del Departament de Recursos Humans i 
la senyora Teresa Casas i Vives, en representació del 
personal.

Palau del Parlament, 2 de març 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

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 02.03.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de 
març de 2010, vist l’informe del director de Govern In-
terior i d’acord amb el que disposa la base quarta del 
concurs, ha designat per a formar part de la comissió 
tècnica d’avaluació el senyor Xavier Muro i Bas, di-
rector de Govern Interior, la senyora Begoña Benguría 
i Calera, cap del Departament de Recursos Humans i 
la senyora Teresa Casas i Vives, en representació del 
personal.

Palau del Parlament, 2 de març de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

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 
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.

Palau del Parlament, 2 de març 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

Alonso Lacarra, Lluís Exempt
Blas González, David Exempt
Casas-Salat Salvadó, Núria Exempta
Esteban Medina, Josep Exempt
Falomir Ballega, Sergi Exempt
Herranz Pellejero, Miquel Àngel Exempt
Iglesias Reñé, Josep Exempt
Moure Mainar, Enric Exempt
Nicolàs Garcia, Francesc Exempt
Pla Angusto, Montserrat Exempta
Solé Ivern, Frederic Exempt
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Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	
una	plaça	d’arquitecte	tècnic	o	arquitec
ta	tècnica	del	Parlament	de	Catalunya
Tram. 501-00016/08

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 02.03.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de 
març de 2010, vist l’informe del director de Govern In-
terior i de conformitat amb la base sisena del damunt dit 
concurs oposició, ha designat per tal de formar part del 
tribunal qualificador d’aquesta convocatòria, els mem-
bres que tot seguit es detallen: 

Membres titulars

President titular:

– Lluís Maria Corominas i Díaz, vicepresident segon.

Vocals: 

– Imma Folchi i Bonafonte, secretària general.

– F. Xavier Duch i Oruj, en representació del personal.

– Francesc Jordana i Riba, en representació de l’Escola 
Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona.

– Esteve Aymà i Pedrola, en representació del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’edifi-
cació de Barcelona.

Membres suplents

President suplent:

– Lídia Santos i Arnau, secretària primera.

Vocals: 

– Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior.

– David Pol i Torrella, en representació del personal. 

– Vicenç Gibert i Armengol, en representació de l’Es-
cola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona.

– Jaume Casas Santa-Olalla, en representació del Col-
legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers 
d’edificació de Barcelona. 

Begoña Benguría i Calera, cap del Departament de Re-
cursos Humans, actuarà com a secretària.

Palau del Parlament, 2 de març 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

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 02.03.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de 
març de 2010, vist l’informe del director de Govern In-
terior i d’acord amb el que disposa la base quarta del 
concurs, ha designat per a formar part de la comissió 
tècnica d’avaluació el senyor Xavier Muro i Bas, di-
rector de Govern Interior, la senyora Begoña Benguría 
i Calera, cap del Departament de Recursos Humans i 
la senyora Teresa Casas i Vives, en representació del 
personal.

Palau del Parlament, 2 de març 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

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 02.03.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de 
març de 2010, vist l’informe del director de Govern In-
terior i d’acord amb el que disposa la base quarta del 
concurs, ha designat per a formar part de la comissió 
tècnica d’avaluació el senyor Xavier Muro i Bas, di-
rector de Govern Interior, la senyora Begoña Benguría 
i Calera, cap del Departament de Recursos Humans i 
la senyora Teresa Casas i Vives, en representació del 
personal.

Palau del Parlament, 2 de març de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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Acorda: 

Deixar sense efecte l’encàrrec de funcions del lloc de 
treball de cap de l’Àrea de Selecció i Provisió de Llocs 
a Josep Maria Fernández Ribas, amb efectes del dia 8 
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-
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, 2 de març de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Fi	de	l’encàrrec	de	funcions	a	un	funcio
nari	de	carrera

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 2.03.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del 10 de març de 
2010, va acordar encarregar a Josep Maria Fernández 
Ribas les funcions del lloc de treball de cap de l’Àrea 
de Selecció i Provisió de Llocs (grup A2/C1, nivell 10), 
del Departament de Recursos Humans, amb efectes a 
partir de la data de la presa de possessió, i fins a la 
reincorporació efectiva de la persona titular de la plaça.

Atès que el 8 de març de 2010 es produirà la incorpora-
ció efectiva de la persona titular de la plaça i, en conse-
qüència, finalitzen les causes que motivaren l’encàrrec 
de funcions a Josep Maria Fernández Ribas.

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




