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

1.10.	 Resolucions

Resolució 627/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la cessió del castell de Montjuïc a 
l’Ajuntament de Barcelona i sobre la planificació del 
Centre per la Pau de Montjuïc per a evitar la dupli-
citat de funcions i actuacions amb l’Institut Català 
Internacional per la Pau
Tram. 250-02099/08
Adopció p. 17

Resolució 628/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’increment de la plantilla de l’oficina de 
correus de Sant Vicenç de Castellet (Bages)
Tram. 250-02141/08
Adopció p. 17

Resolució 629/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la compensació als ajuntaments per 
les bonificacions fiscals en l’impost sobre béns im-
mobles de les entitats concessionàries d’autopistes
Tram. 250-02368/08
Adopció p. 18

Resolució 630/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la demolició de l’edifici de l’antiga escola 
de magisteri de Lleida i l’encàrrec de la redacció 
del projecte de la nova seu dels departaments de la 
Generalitat a la capital del Segrià
Tram. 250-02536/08
Adopció p. 18

Resolució 631/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el dret a l’autodeterminació i sobre el 
reconeixement de les consultes populars sobre la 
independència
Tram. 250-02537/08
Adopció p. 19

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 l’elaboració 
d’un inventari de monuments megalítics i gravats 
rupestres postpaleolítics de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 250-02158/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la comprova-
ció i la identificació de les restes d’una ermita al 
Montsec d’Ares
Tram. 250-02172/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la intervenció 
del Govern en la defensa de la unitat de la col·lecció 
del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
Tram. 250-02181/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre l’assumpció 
de les despeses de les assegurances de les obres 
dipositades als museus d’interès nacional
Tram. 250-02184/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la difusió dels 
canvis en la programació dels mitjans de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-02193/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la solució a la 
manca de finançament de la unió temporal d’empre-
ses que han de construir el complex esportiu Sant 
Jordi de Tarragona
Tram. 250-02201/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre l’impuls de les 
millores estructurals de l’església de Sant Climent 
d’Àreu, a Alins (Pallars Sobirà)
Tram. 250-02220/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre l’ús del castellà 
en detriment del català en les entrevistes a castella-
noparlants fetes pels professionals de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-02226/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la construcció 
dels equipaments que han d’anar al recinte de la 
colònia fabril de Can Ricart, de Barcelona
Tram. 250-02227/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment dels ajuts del Govern a la Festa Major de Grà-
cia, de Barcelona
Tram. 250-02247/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la diagnosi 
tècnica i la definició d’usos de la casa castell de 
Gaspar de Portolà, de Castellnou del Montsec, a 
Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
Tram. 250-02293/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre el doblatge en 
català de pel·lícules en tres dimensions
Tram. 250-02308/08
Rebuig p. 21
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Proposta de resolució sobre la difusió de 
les mesures de prevenció i higiene amb relació a 
la grip del virus A(H1N1) a través dels mitjans de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-02326/08
Retirada p. 21

Proposta de resolució sobre el retorn de la 
documentació municipal confiscada per les tropes 
franquistes durant la Guerra Civil
Tram. 250-02338/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la instal·la ció 
d’una còpia d’una taula del baldaquí o retaule de l’ermi-
ta de la Mare de Déu de la Plana a l’església de Santa 
Maria de Pessonada (Pallars Jussà)
Tram. 250-02339/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un pla d’ajuts per a les editorials per a la digitalit-
zació dels fons biblio gràfics i els nous títols en català
Tram. 250-02383/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre l’ensenyament 
del català als casals catalans a l’ex terior
Tram. 250-02387/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la signatura 
del Document de bones pràctiques als museus i els 
centres d’art
Tram. 250-02412/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos per al Consell Nacional de la Cultura 
i les Arts
Tram. 250-02455/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de la integritat de la prestació econòmica de 
cuidadors no professionals en els casos de coinci-
dència amb la participació en centres ocupacionals 
per a persones amb discapacitat psíquica
Tram. 250-02565/08
Rebuig p. 22

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 creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 200-00067/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 23
Informe de la Ponència de la Comissió d’Afers Institu-
cionals p. 23

Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya
Tram. 200-00076/08
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i 
grups socials p. 27
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 27

Projecte de llei de règim jurídic i de procedi-
ment de les administracions públiques de Catalunya
Tram. 200-00077/08
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i 
grups socials p. 27
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 28

Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 200-00084/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 28

Projecte de llei de vegueries
Tram. 200-00085/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 28

Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
Tram. 200-00086/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 28

Projecte de llei de regulació de l’impost so-
bre successions i donacions
Tram. 200-00087/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 28

Projecte de llei d’accés a l’assistència sani-
tària de cobertura pública a càrrec del Servei Català 
de la Salut
Tram. 200-00088/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 29
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 29

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/08
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i 
grups socials p. 29
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 31

Proposició de llei sobre el règim especial 
d’Aran
Tram. 202-00084/08
Iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris 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
Propostes de candidats p. 31

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 189/1981, que estableix les normes de 
protocol i cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 250-02559/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 32

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la construcció del centre d’acollida d’animals del 
Gironès
Tram. 250-02582/08
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del subministrament d’aigua potable a l’Argentera 
(Baix Camp)
Tram. 250-02586/08
Esmenes presentades p. 32

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

Proposta de resolució sobre el suport als 
tres projectes del Consell Comarcal de la Segarra 
per a la resolució dels problemes de proveïment 
d’aigua potable
Tram. 250-02597/08
Esmenes presentades p. 33
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Proposta de resolució sobre el servei de 
pediatria al baix Maresme
Tram. 250-02600/08
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
pla estratègic d’aprofitament turístic del parc natural 
del Cadí-Moixeró
Tram. 250-02644/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la prevenció 
de la formació de gel a la carretera C-16 a Cercs 
(Berguedà)
Tram. 250-02645/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la millora del 
Transvasament de la Riera de Palau, a Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02647/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la connexió 
ferroviària d’alta velocitat entre Andalusia, València 
i Tarragona
Tram. 250-02648/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’accés a l’Escola Alba, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-02652/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la regeneració 
de les platges del Maresme
Tram. 250-02655/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el condicio-
nament de les carreteres GI-401 i GI-402 entre 
Campdevànol i la Pobla de Lillet
Tram. 250-02656/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la quadru pli-
cació de les vies en determinats trams de la xarxa 
ferroviària
Tram. 250-02657/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el suport al 
document elaborat per la Plataforma en Defensa de 
la Terra i els Drets
Tram. 250-02659/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment dels grups de P-3 per al curs 2010-2011 al 
Masnou (Maresme)
Tram. 250-02660/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alt Camp
Tram. 250-02662/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alt Empordà
Tram. 250-02663/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alt Penedès
Tram. 250-02664/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alt Urgell
Tram. 250-02665/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alta Ribagorça
Tram. 250-02666/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Anoia
Tram. 250-02667/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Bages
Tram. 250-02668/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Camp
Tram. 250-02669/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Ebre
Tram. 250-02670/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
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Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Empordà
Tram. 250-02671/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Llobregat
Tram. 250-02672/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Penedès
Tram. 250-02673/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Barcelonès
Tram. 250-02674/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Berguedà
Tram. 250-02675/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Cerdanya
Tram. 250-02676/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Garraf
Tram. 250-02678/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a les Garrigues
Tram. 250-02679/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Garrotxa
Tram. 250-02680/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Gironès
Tram. 250-02681/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Maresme
Tram. 250-02682/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Montsià
Tram. 250-02683/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Noguera
Tram. 250-02684/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a Osona
Tram. 250-02685/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Pallars Jussà
Tram. 250-02686/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Pallars Sobirà
Tram. 250-02687/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Pla d’Urgell
Tram. 250-02688/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Priorat
Tram. 250-02690/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Ripollès
Tram. 250-02692/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Segarra
Tram. 250-02693/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Segrià
Tram. 250-02694/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Selva
Tram. 250-02695/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Solsonès
Tram. 250-02696/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Tarragonès
Tram. 250-02697/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Terra Alta
Tram. 250-02698/08
Pròrroga del 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’Urgell
Tram. 250-02699/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Vallès Occidental
Tram. 250-02701/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Vallès Oriental
Tram. 250-02702/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la seguretat als trams en obres de l’autopista AP-7
Tram. 250-02704/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la inclusió 
d’Haití com a país prioritari en el proper pla director 
de cooperació al desenvolupament
Tram. 250-02705/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’autovia A-27 entre Tarragona i Sant 
Sebastià (País Basc)
Tram. 250-02708/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

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’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-02709/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

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
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la neteja de les 
vies de la xarxa ferroviària
Tram. 250-02711/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

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
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

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
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

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
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’augment del 
nombre de places d’al·lergòlegs a la sanitat pública
Tram. 250-02715/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

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
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la dotació 
d’una segona ambulància a les Garrigues
Tram. 250-02719/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

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
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’agilitació dels 
pagaments de les beques de menjador i de llibres 
al Segrià
Tram. 250-02721/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el respecte als 
drets humans dels presos polítics cubans
Tram. 250-02722/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les entitats del tercer sector 
social
Tram. 250-02723/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

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
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

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
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50
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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
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

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
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

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
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
servei de prospecció laboral per a persones amb 
discapacitats o malalties mentals
Tram. 250-02729/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa de la unitat d’assistència nefrològica de nivell 
II a l’Hospital del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-02730/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres previstes de reforç del talús del barranc de 
la Galera (Montsià)
Tram. 250-02731/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a garantir l’ús de la targeta per a usuaris de pro-
ductes ortoprotètics als hospitals
Tram. 250-02732/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la neteja de 
les vies i les instal·lacions de l’estació del Vendrell 
(Baix Penedès)
Tram. 250-02733/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la utilització 
de productes catalans en les campanyes de salut
Tram. 250-02734/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la proposta del Govern de l’Estat de reforma de 
la política agrària comuna
Tram. 250-02735/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’eficàcia de les assegurances agràries
Tram. 250-02736/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les mesures del Programa de desenvolupament 
rural 2007-2013
Tram. 250-02737/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la cobertura de telecomunicacions a les àrees 
policials de Manresa (Bages) i Terrassa (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-02738/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’accés a l’estació del tren d’alta velocitat del 
Camp de Tarragona des de la carretera de Tarrago-
na al Pont d’Armentera
Tram. 250-02739/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una convocatòria d’ajuts extraordinaris per a les 
tasques de neteja de la neu en municipis que no 
són d’alta muntanya
Tram. 250-02740/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’accés a l’església de Santa Maria de Covet, a 
Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
Tram. 250-02741/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la incorporació 
al projecte de la variant de la carretera N-260, a Gerri 
de la Sal, de les modificacions tècniques necessà-
ries per a facilitar l’accés a l’ermita de la Mare de 
Déu d’Arboló des dels pobles més septentrionals 
del Pallars Sobirà
Tram. 250-02742/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat al pas per 
Balaguer (Noguera)
Tram. 250-02743/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
protocol d’actuació per a les emergències psiquià-
triques domiciliàries
Tram. 250-02744/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la revisió de 
l’oferta de formació professional per al curs 2010-
2011 a Girona
Tram. 250-02745/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre l’increment de 
places de cicles de formació professional als centres 
educatius de Girona per al curs 2010-2011
Tram. 250-02746/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una partida econòmica per a les subvencions als 
programes d’escola taller, cases d’oficis i tallers 
d’ocupació
Tram. 250-02747/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la defensa 
davant la Unió Europea de la continuïtat de la flota 
d’encerclament de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) per 
a la pesca de la tonyina vermella
Tram. 250-02748/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’una línia d’ajuts per als municipis afectats per la 
nevada del 8 de març del 2010
Tram. 250-02749/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a evitar el tancament de Bergadana Solutions, SL
Tram. 250-02750/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre l’elaboració pel 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
d’un informe sobre les conseqüències de la variant 
de la carretera N-260 a Gerri de la Sal
Tram. 250-02751/08
Presentació p. 64
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3.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’inversions en conservació i millora de les infraes-
tructures elèctriques
Tram. 300-00270/08
Presentació p. 65

Interpel·lació al Govern sobre el tall de sub-
ministrament elèctric a les comarques de Girona a 
conseqüència de la nevada del 8 de març de 2010
Tram. 300-00271/08
Presentació p. 66

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
viscuda a Catalunya a conseqüència de la nevada 
del 8 de març de 2010
Tram. 300-00272/08
Presentació p. 66

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica general
Tram. 300-00273/08
Presentació p. 66

4.	 INFORMACIÓ

4.40.	 Acords,	resolucions	i	comunicacions	
dels	òrgans	del	Parlament

Delegació de funcions del president del 
Parlament
Tram. 246-00052/08
Resolució p. 67

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	mocions

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
253/VIII, sobre el debat i la valoració dels aspectes 
del programa de treball legislatiu anual de la Comis-
sió Europea que són competència de la Generalitat
Tram. 290-00213/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 67

Control del compliment de la Resolució  
516/VIII, sobre les compensacions i les mesures de 
protecció per l’hospitalització de familiars
Tram. 290-00460/08
Sol·licitud de pròrroga p. 68
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 68

Control del compliment de la Resolució 
521/VIII, sobre l’increment de places de residència 
per a persones amb discapacitat a la comarca del 
Garraf
Tram. 290-00463/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68

Control del compliment de la Resolució 
522/VIII, sobre el millorament del paviment i de les 
barreres de seguretat d’un tram de la carretera C-44
Tram. 290-00464/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 
523/VIII, sobre el millorament de la coordinació entre 
els serveis d’autobús i els ferroviaris entre Igualada 
(Anoia) i l’estació de ferrocarril de Martorell (Baix 
Llobregat)
Tram. 290-00465/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 
524/VIII, sobre la implantació d’una nova línia de 
transport de passatgers entre Igualada (Anoia) i 
l’intercanviador de serveis de transport previst a la 
 

Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental)
Tram. 290-00466/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 
526/VIII, sobre la gestió de les actua cions del Pla 
de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012
Tram. 290-00468/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 
527/VIII, sobre la coordinació entre el Pla de trans-
port de viatgers de Catalunya 2008-2012 i el Pla 
estratègic de la bicicleta 2008-2012
Tram. 290-00469/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

Control del compliment de la Resolució 
529/VIII, sobre la commemoració de la personalitat 
de Francesc Ferrer i Guàrdia
Tram. 290-00471/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

Control del compliment de la Resolució 
532/VIII, sobre la declaració de la serra de Collse-
rola com a parc natural
Tram. 290-00474/08
Sol·licitud de pròrroga p. 72
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 73

Control del compliment de la Resolució 
533/VIII, sobre la neteja dels llits dels rius i de les 
rieres
Tram. 290-00475/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 
534/VIII, sobre la prevenció de l’impacte terra endins 
del corb marí gros
Tram. 290-00476/08
Sol·licitud de pròrroga p. 73
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 73

Control del compliment de la Resolució 
537/VIII, sobre el suport als projectes destinats a 
controlar, tractar i prevenir la malària
Tram. 290-00477/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 69/VIII, 
sobre les mesures previstes per a incentivar la vingu-
da de jutges d’altres comunitats autònomes
Tram. 390-00069/08
Designació de la Comissió competent p. 75

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixences

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

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
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió del Síndic de Greuges amb el síndic de 
greuges sobre el Codi de bones pràctiques admi-
nistratives
Tram. 358-00006/08
Sol·licitud p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió del Síndic de Greuges amb el síndic de greu-
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ges sobre els principis i el programa d’actuació del 
nou mandat
Tram. 358-00007/08
Sol·licitud p. 76

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt 
i Baix Penedès amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de 
març, per la qual s’aprova el Pla territorial general 
de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 23/1983, del 
21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-01955/08
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Empresarial del Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01956/08
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Empresarial de l’Anoia amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01957/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per la Vegueria del Pene-
dès amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la 
qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i 
de l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01958/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement 
del Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01959/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de llei de 
reconeixement del Penedès com a àrea funcional 
de planificació
Tram. 352-01960/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Tarragona amb relació a la Pro-
posició de llei de reconeixement del Penedès com 
a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01961/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei de reconeixement del Penedès com 
a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01962/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a la 
Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01963/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació a 
la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01964/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació 
a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01965/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut d’Estudis Penedesencs amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01966/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia 
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement 
del Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01967/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Denominació d’Origen Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01968/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01969/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Tarragona amb relació a 
la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01970/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01971/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal del Baix Penedès 
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement 
del Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01972/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal de l’Anoia amb re-
lació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01973/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal del Garraf amb re-
lació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01974/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Josep Oli-
veras Samitier, catedràtic d’anàlisi geogràfica regio-
nal de la Universitat Rovira i Virgili i expert en matèria 
d’organització territorial, amb relació a la Proposició 
de llei de reconeixement del Penedès com a àrea 
funcional de planificació
Tram. 352-01975/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80
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Proposta de compareixença de Jesús Bur-
gueño Rivero, membre de la Comissió de Delimitació 
Territorial del Col·legi de Geògrafs de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement 
del Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01976/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Josep Roca 
Cladera, director del Centre de Política del Sòl i Va-
loracions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
i expert en delimitació d’àrees metropolitanes, amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01977/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Jaume Font 
i Garolera, doctor en geografia i especialista en or-
denació i planificació territorials, amb relació a la 
Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01978/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Joaquim 
Clusa, consultor i coautor del llibre l’Organització 
territorial de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de reconeixement del Penedès com a àrea 
funcional de planificació
Tram. 352-01979/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01980/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01981/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació a la Pro-
posició de llei de reconeixement del Penedès com 
a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01982/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut d’Estudis Penedesencs amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01983/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01984/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Denominació d’Origen Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01985/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Barcelona amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de 
la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-01986/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Tarragona amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de 
la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-01987/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01988/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal del Baix Penedès 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01989/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal de l’Anoia amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 
de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova 
el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-01990/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal del Garraf amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 
de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova 
el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-01991/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Josep Oli-
veras Samitier, catedràtic d’anàlisi geogràfica regio-
nal de la Universitat Rovira i Virgili i expert en matèria 
d’organització territorial, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, 
del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territori-
al general de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 
23/1983, del 21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-01992/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Jesús Bur-
gueño Rivero, membre de la Comissió de Delimitació 
Territorial del Col·legi de Geògrafs de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01993/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83
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Proposta de compareixença de Josep Roca 
Cladera, director del Centre de Política del Sòl i Va-
loracions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
i expert en delimitació d’àrees metropolitanes, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01994/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença Joaquim Clu-
sa, consultor, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de 
març, per la qual s’aprova el Pla territorial general 
de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 23/1983, del 
21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-01995/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Jaume Font 
i Garolera, doctor en geografia i especialista en or-
denació i planificació territorials, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la 
Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-01996/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la 
Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-01997/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01998/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 
1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla ter-
ritorial general de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 
23/1983, del 21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-01999/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02000/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a 
la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02001/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal del Baix Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02002/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal del Garraf amb relació a 

la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02003/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió Empresarial de l’Anoia amb relació 
a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02004/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt 
Penedès i Baix Penedès amb relació a la Proposició 
de llei de reconeixement del Penedès com a àrea 
funcional de planificació
Tram. 352-02005/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió Empresarial del Penedès amb re-
lació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02006/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió d’Estudis Penedesencs amb relació 
a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02007/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02008/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Penedès amb relació a la Proposició de 
llei de reconeixement del Penedès com a àrea fun-
cional de planificació
Tram. 352-02009/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-02010/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de 
la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02011/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal del Baix Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-02012/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal del Garraf amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de 
la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
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de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02013/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió Empresarial de l’Anoia amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de 
la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02014/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt 
Penedès i Baix Penedès amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, 
del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territori-
al general de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 
23/1983, del 21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-02015/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió Empresarial del Penedès amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 
de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova 
el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02016/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Institut d’Estudis Penedesencs amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de 
la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02017/08
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-02018/08
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Penedès amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 
de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general 
de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 23/1983, del 
21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-02019/08
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-02021/08
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de 
març, per la qual s’aprova el Pla territorial general 
de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 23/1983, del 
21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-02022/08
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Tarragona amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 
1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla ter-
ritorial general de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 
23/1983, del 21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-02023/08
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 
1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla ter-
ritorial general de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 
23/1983, del 21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-02024/08
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la 
Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02025/08
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de 
la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02026/08
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de 
la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02027/08
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de l’Associació 
de Professors pel Bilingüisme amb relació al Projec-
te de llei de l’aranès
Tram. 352-02323/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de l’Associació 
per la Tolerància amb relació al Projecte de llei de 
l’aranès
Tram. 352-02324/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’Emili Medán 
i Ané, alcalde de Les (Val d’Aran), amb relació al 
Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02325/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’Enric Garri-
ga i Trullols, president del Cercle d’Agermanament 
Occitanocatalà, amb relació al Projecte de llei de 
l’aranès
Tram. 352-02326/08
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Joan Amo-
rós, president de la Fundació Occitanocatalana, amb 
relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02327/08
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Joan Martí i 
Castell, president de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans, amb relació al Projecte de llei 
de l’aranès
Tram. 352-02328/08
Acord sobre la sol·licitud p. 90



22 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 657

12

SUMARI

Proposta de compareixença de Xavier La-
muela, catedràtic de la Universitat de Girona, amb 
relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02329/08
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Jèp de 
Montoya, president de l’Institut d’Estudis Aranesi, 
amb relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02330/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de David Gros-
claude, membre de l’Institut d’Estudis Occitans, amb 
relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02331/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Frederic 
Vergés, membre de la Secció Lingüística de l’Ins-
titut d’Estudis Aranesi, amb relació al Projecte de 
llei de l’aranès
Tram. 352-02332/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’Aitor Carre-
ra, professor de la Universitat de Lleida, amb relació 
al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02333/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Patrici Poja-
da, president del Grup de Lingüística Occitana, amb 
relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02334/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Jaume Fi-
gueras, membre de l’Institut Català d’Estudis Occi-
tans, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02335/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Vicenç Simó, 
notari, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02336/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’Eduardo Ló-
pez-Dóriga Enríquez, president de l’Associació per la 
Tolerància, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 352-02337/08
Decaïment p. 92

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell Assessor de Continguts i de Programa-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre el seu pla de treball
Tram. 356-00550/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Institut de Reinserció Social davant la Co-
missió de Benestar i Immigració perquè informin 
sobre les línies d’actuació d’aquesta entitat
Tram. 356-00563/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya davant la Comissió de Benestar i Im-
migració perquè presentin la proposta sobre l’impost 
sobre el valor afegit les entitats no lucratives
Tram. 356-00670/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’organització no governamental Projecte 
Home Catalunya davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre les línies d’actuació d’aquesta entitat
Tram. 356-00672/08
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Voluntariat da-
vant la Comissió de Benestar i Immigració perquè 
expliquin les línies d’actuació d’aquesta entitat i les 
propostes per a l’Any Europeu del Voluntariat 2011
Tram. 356-00678/08
Sol·licitud p. 93
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Front per l’Alliberament Gai de Catalunya 
davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè 
presentin els treballs i les propostes d’aquesta entitat
Tram. 356-00679/08
Sol·licitud p. 93
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Susanna 
Puskas, vídua del bomber Jordi Moré, davant la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 356-00681/08
Sol·licitud p. 93

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Investi-
gació sobre l’Incendi Forestal d’Hor ta de Sant Joan 
amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge
Tram. 355-00135/08
Substanciació p. 94

Sessió informativa de la Comissió d’Investi-
gació sobre l’Incendi Forestal d’Hor ta de Sant Joan 
amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació
Tram. 355-00136/08
Substanciació p. 94

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació so-
bre les actuacions del Departament amb relació 
als efectes de la nevada del dia 8 de març de 2010
Tram. 355-00138/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 94

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

Compareixença de Pedro Balañá Mombrú, 
empresari, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 353-00745/08
Substanciació p. 94

Compareixença de Luis Francisco Esplá, 
torero, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00752/08
Substanciació p. 94

Compareixença de Jordi Portabella, biòleg, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00763/08
Substanciació p. 94

Compareixença de Maria da Luz Rosinha, 
alcaldessa de Vila Franca de Xira i presidenta de la 
Unió de Viles Taurines de Portugal, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
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refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00765/08
Substanciació p. 95

Compareixença de Carl Schlyter, eurodipu-
tat especialista en drets dels animals, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00768/08
Substanciació p. 95

Compareixença de Serafín Serrano Marín, 
torero, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00769/08
Substanciació p. 95

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya
Tram. 353-00826/08
Substanciació p. 95

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya
Tram. 353-00827/08
Substanciació p. 95

Compareixença d’una representació de Lo-
calret amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya
Tram. 353-00828/08
Substanciació p. 95

Compareixença d’una representació del 
Consorci Administració Oberta de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya
Tram. 353-00829/08
Substanciació p. 96

Compareixença d’una representació d’A-
gustí Cerrillo, expert en administració electrònica, 
amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans elec-
trònics al sector públic de Catalunya
Tram. 353-00830/08
Substanciació p. 96

Compareixença de representants de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte 
de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic 
de Catalunya
Tram. 353-00831/08
Substanciació p. 96

Compareixença de representants de Pimec 
amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans elec-
trònics al sector públic de Catalunya
Tram. 353-00832/08
Substanciació p. 96

Compareixença de representants de l’A-
gència Catalana de Protecció de Dades amb relació 
al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya
Tram. 353-00833/08
Substanciació p. 96

Compareixença del degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de règim jurídic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya
Tram. 353-00834/08
Substanciació p. 96

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 

Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya
Tram. 353-00835/08
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de 
Catalunya
Tram. 353-00836/08
Substanciació p. 97

Compareixença de Maria Jesús Montoro 
Chiner, catedràtica de dret administratiu de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya
Tram. 353-00837/08
Substanciació p. 97

Compareixença d’Agustí Cerrillo Martínez, 
professor de dret administratiu de la Universitat 
Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de règim jurídic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya
Tram. 353-00838/08
Substanciació p. 97

Compareixença de Josep Maria Vallès Ca-
sadevall, catedràtic de ciència política i de l’Admi-
nistració de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de 
Catalunya
Tram. 353-00839/08
Substanciació p. 97

Compareixença de Josep Maria Rufí i Pa-
gès, alcalde de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), 
amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
de dues reserves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 353-00850/08
Substanciació p. 97

Compareixença de Joan Silvestre i Alber-
tí, alcalde de Pals (Baix Empordà), amb relació al 
Projecte de llei de declaració del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva natural integral
Tram. 353-00851/08
Substanciació p. 98

Compareixença d’Estanislau Puig Artigas, 
alcalde de l’Escala (Baix Empordà), amb relació al 
Projecte de llei de declaració del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva natural integral
Tram. 353-00852/08
Substanciació p. 98

Compareixença de Joan Sabrià i Giralt, al-
calde de Palau-sator (Baix Empordà), amb relació 
al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva natural integral
Tram. 353-00853/08
Substanciació p. 98

Compareixença de Jaume Gifre i Viñas, 
alcalde de Bellcaire d’Empordà (Baix Empordà), 
amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
de dues reserves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 353-00854/08
Substanciació p. 98

Compareixença de Salvador Coll i Serra, 
alcalde de Fontanilles (Baix Empordà), amb relació 
al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del 
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Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva natural integral
Tram. 353-00855/08
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de 
la Plataforma Defensem Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de declaració del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva natural integral
Tram. 353-00856/08
Substanciació p. 98

Compareixença d’Enric Vilert i Butchosa, 
president de la Diputació de Girona i del Patronat 
de Turisme Costa Brava, amb relació al Projecte de 
llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals 
parcials i d’una reserva natural integral
Tram. 353-00857/08
Substanciació p. 99

Compareixença d’un representant de l’A-
grupació de Defensa Vegetal de l’Arròs de Pals, 
amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
de dues reserves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 353-00858/08
Substanciació p. 99

Compareixença de Genís Dalmau i Burgués, 
representant dels centres d’immersió que operen a 
les illes Medes, amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials 
i d’una reserva natural integral
Tram. 353-00859/08
Substanciació p. 99

Compareixença de Joan Caball, coordi-
nador nacional d’Unió de Pagesos, amb relació al 
Projecte de llei de declaració del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva natural integral
Tram. 353-00860/08
Substanciació p. 99

Compareixença de Ramon Fortià, del Grup 
de Defensa del Patrimoni del Baix Empordà, amb 
relació al Projecte de llei de declaració del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
de dues reserves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 353-00861/08
Substanciació p. 99

Compareixença de Pere Estradera, patró 
major de la Confraria de Pescadors de l’Estartit, 
amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
de dues reserves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 353-00862/08
Substanciació p. 99

Compareixença de Jordi Ponjoan del Mo-
lino, president del Club Nàutic Estartit, amb relació 
al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva natural integral
Tram. 353-00863/08
Substanciació p. 100

Compareixença d’Albert Albertí, de l’As-
sociació de Naturalistes de Girona, amb relació al 
Projecte de llei de declaració del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva natural integral
Tram. 353-00864/08
Substanciació p. 100

Compareixença d’Ignasi Batet, president 
de la Institució Altempordanesa per a la Defensa 

i Estudi de la Natura (IAEDEN/Salvem l’Empordà), 
amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
de dues reserves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 353-00865/08
Substanciació p. 100

Compareixença d’una representació del 
Fòrum de l’Escala amb relació al Projecte de llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials 
i d’una reserva natural integral
Tram. 353-00866/08
Substanciació p. 100

Compareixença de Xavier Quintana, del 
Grup de Recerca en Limnologia de Llacunes i Ai-
guamolls Mediterranis de la Universitat de Girona, 
amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
de dues reserves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral
Tram. 353-00867/08
Substanciació p. 100

Compareixença de Manel Cunill, de la Lliga 
per a la Defensa del Patrimoni Natural, amb relació 
al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva natural integral
Tram. 353-00868/08
Substanciació p. 100

Compareixença d’Enric Garriga i Trullols, 
president del Cercle d’Agermanament Occitanoca-
talà, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00869/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de Joan Amorós, president 
de la Fundació Occitanocatalana, amb relació al 
Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00870/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de Joan Martí i Castell, pre-
sident de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00871/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de Xavier Lamuela, ca-
tedràtic de la Universitat de Girona, amb relació al 
Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00872/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de Jèp de Montoya, pre-
sident de l’Institut d’Estudis Aranesi, amb relació al 
Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00873/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de David Grosclaude, 
membre de l’Institut d’Estudis Occitans, amb relació 
al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00874/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de Frederic Vergés, mem-
bre de la Secció Lingüística de l’Institut d’Estudis 
Aranesi, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00875/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’Aitor Carrera, professor 
de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte 
de llei de l’aranès
Tram. 353-00876/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102
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una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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Compareixença de Patrici Pojada, presi-
dent del Grup de Lingüística Occitana, amb relació 
al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00877/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença de Jaume Figueras, mem-
bre de l’Institut Català d’Estudis Occitans, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00878/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença de Vicenç Simó, notari, 
amb relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00879/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença de representants d’Icària 
Iniciatives Socials davant la Comissió de Benestar 
i Immigració per a explicar les activitats d’aquesta 
entitat
Tram. 357-00356/08
Substanciació p. 102

Compareixença de representants de l’As-
sociació de Difusió Social i Cultural El Petit da Vinci 
davant la Comissió de Benestar i Immigració per a 
explicar els objectius de l’entitat
Tram. 357-00363/08
Substanciació p. 103

Compareixença de Núria Buenaventura, 
directora general de Medi Natural, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 357-00379/08
Substanciació p. 103

Compareixença de Joan Boada i Masoliver, 
secretari general del Departament d’Interior, Relaci-
ons Institucionals i Participació, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 357-00380/08
Substanciació p. 103

Compareixença de Josep Ramon Mora, 
director general de Protecció Civil, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 357-00382/08
Substanciació p. 103

Compareixença del president del Consell 
Assessor de Continguts i de Programació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar 
sobre el seu pla de treball
Tram. 357-00437/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103
Substanciació p. 103

Compareixença de representants de l’Ins-
titut de Reinserció Social davant la Comissió de 
Benestar i Immigració perquè informin sobre les 
línies d’actuació d’aquesta entitat
Tram. 357-00438/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de representants de la Tau-
la d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè 
presentin la proposta sobre l’impost sobre el valor 
afegit les entitats no lucratives
Tram. 357-00439/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Voluntariat davant la Comissió 
de Benestar i Immigració perquè expliquin les línies 
d’actuació d’aquesta entitat i les propostes per a 
l’Any Europeu del Voluntariat 2011
Tram. 357-00440/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de representants del Front 
per l’Alliberament Gai de Catalunya davant la Comis-
sió de Benestar i Immigració perquè presentin els 
treballs i les propostes d’aquesta entitat
Tram. 357-00441/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

4.55.	 Activitat	parlamentària

4.55.15.	 Convocatòries

Sessió plenària núm. 74
Convocada per al dia 24 de març de 2010 p. 104

Sessió plenària núm. 75
Convocada per al dia 25 de març de 2010 p. 105

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Concurs per a proveir temporalment un 
lloc de responsable de la Secretaria de la Direcció 
d’Estudis Parlamentaris del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00030/08
Convocatòria p. 105
Nomenament de l’òrgan qualificador p. 108

Concurs oposició lliure per a proveir una 
plaça d’arquitecte o arquitecta del Parlament de 
Catalunya
Tram. 501-00015/08
Nomenament de l’òrgan qualificador p. 108

Concurs per a proveir temporalment dos 
llocs de treball de tècnic o tècnica de biblioteco-
nomia-documentació del Parlament de Catalunya
Tram. 501-00019/08
Convocatòria p. 109
Nomenament de l’òrgan qualificador p. 112

Nomenament d’un funcionari interí
Acord p. 112

Resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de Catalunya 
Resolució p. 113
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TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10.

funcions i actuacions amb l’Institut Català Internacional 
per la Pau, que les té encomanades per llei.

Palau del Parlament, 3 de març de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català

Resolució	628/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	l’increment	de	la	plantilla	
de	l’oficina	de	correus	de	Sant	Vicenç	
de	Castellet	(Bages)
Tram. 250-02141/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 64, 03.03.2010, DSPC-C 752

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el dia 3 de març de 2010, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’increment de la plantilla de 
l’oficina de correus de Sant Vicenç de Castellet (Bages) 
(tram. 250-02141/08), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat que la Sociedad Estatal de Correos 
y Telégrafos, SA, incrementi la plantilla de l’oficina de 
Sant Vicenç de Castellet per tal de resoldre les deficièn-
cies que actualment es produeixen en el servei.

Palau del Parlament, 3 de març de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	627/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	la	cessió	del	castell	de	
Montjuïc	a	l’Ajuntament	de	Barcelona	i	
sobre	la	planificació	del	Centre	per	la	
Pau	de	Montjuïc	per	a	evitar	la	duplicitat	
de	funcions	i	actuacions	amb	l’Institut	
Català	Internacional	per	la	Pau
Tram. 250-02099/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 64, 03.03.2010, DSPC-C 752

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el dia 3 de març de 2010, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la revocació de l’Ordre ministerial 
del 27 d’abril de 2007 i la cessió sense condicions del 
castell de Montjuïc a l’Ajuntament de Barcelona i so-
bre la planificació del Centre per la Pau de Montjuïc 
per a evitar la duplicitat de funcions i actuacions amb 
l’Institut Català Internacional per la Pau (tram. 250-
02099/08), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el  
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58350).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Demanar la cessió plena i sense condicions prèvi-
es de la totalitat del recinte i dels usos del castell de 
Montjuïc a la ciutat de Barcelona, tal com manifesta 
el Consell Català de Foment de la Pau, per tal que es 
converteixi en un centre dedicat a la pau i en un verita-
ble instrument per a fomentar-la, que doni resposta a la 
gran sensibilitat ciutadana i institucional de Catalunya 
en aquest àmbit.

2. Continuar col·laborant amb l’Ajuntament de Bar-
celona durant la planificació de l’actuació del Centre 
per la Pau de Montjuïc, per tal d’evitar la duplicitat de
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Resolució	630/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	la	demolició	de	l’edifici	
de	l’antiga	escola	de	magisteri	de	Lleida	
i	l’encàrrec	de	la	redacció	del	projecte	
de	la	nova	seu	dels	departaments	de	la	
Generalitat	a	la	capital	del	Segrià
Tram. 250-02536/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 64, 03.03.2010, DSPC-C 752

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el dia 3 de març de 2010, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la demolició de l’antiga escola 
de magisteri de Lleida (Segrià) i l’encàrrec del projec-
te d’una nova seu (tram. 250-02536/08), presentada 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis - 
tes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 65132).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter-
me, dins les disponibilitats pressupostàries per a l’exer-
cici del 2010, la demolició de l’edifici de l’antiga escola 
de magisteri de la ciutat de Lleida i a encarregar la re-
dacció del projecte de la nova seu dels departaments de 
la Generalitat a la capital del Segrià.

Palau del Parlament, 3 de març de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català

Resolució	629/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	la	compensació	als	ajun
taments	per	les	bonificacions	fiscals	en	
l’impost	sobre	béns	immobles	de	les	en
titats	concessionàries	d’autopistes
Tram. 250-02368/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 64, 03.03.2010, DSPC-C 752

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el dia 3 de març de 2010, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la compensació als ajuntaments per 
les bonificacions fiscals en l’impost sobre béns immo-
bles de les entitats concessionàries d’autopistes (tram. 
250-02368/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 63197).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ac-
tuacions necessàries per a promoure que el Govern de 
l’Estat executi les sentències relatives a bonificacions 
fiscals en l’impost sobre béns immobles a les entitats 
concessionàries d’autopistes i que n’estengui els efectes 
a tots els ajuntaments afectats.

Palau del Parlament, 3 de març de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català
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2.10.25.

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	l’elabora
ció	d’un	inventari	de	monuments	mega
lítics	i	gravats	rupestres	postpaleolítics	
de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 250-02158/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	resolució	sobre	la	com
provació	i	la	identificació	de	les	restes	
d’una	ermita	al	Montsec	d’Ares
Tram. 250-02172/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	resolució	sobre	la	interven
ció	del	Govern	en	la	defensa	de	la	unitat	
de	la	col·lecció	del	Museu	de	Lleida	Dio
cesà	i	Comarcal
Tram. 250-02181/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Resolució	631/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	el	dret	a	l’autodetermina
ció	i	sobre	el	reconeixement	de	les	con
sultes	populars	sobre	la	independència
Tram. 250-02537/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 64, 03.03.2010, DSPC-C 752

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el dia 3 de març de 2010, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el dret a l’autodeterminació i 
sobre el reconeixement de les consultes populars sobre 
la independència (tram. 250-02537/08), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 65762) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 66110).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Ratifica la vigència de la Resolució 98/III, sobre el 
dret a l’autodeterminació de la nació catalana, adoptada 
el 12 de desembre del 1989, i de la Resolució 679/V, adop-
tada l’1 d’octubre del 1998, de ratificació de l’anterior.

2. Mostra el reconeixement a les consultes celebrades 
els dies 13 de desembre de 2009 i 28 de febrer de 2010 
en més de dos-cents cinquanta municipis com a expres-
sió de la voluntat de participació política de la ciuta-
dania en la configuració del futur de Catalunya i en el 
refermament de la seva realitat nacional, i agraeix la 
implicació de les persones voluntàries en els municipis 
on s’han organitzat les consultes i a tothom que hi ha 
participat.

3. Encoratja la societat civil organitzada, els electes lo-
cals i els ciutadans a títol individual en els municipis 
que han de celebrar consultes els propers dies 25 d’abril 
i 20 de juny de 2010 a treballar conjuntament perquè 
tornin a comptar amb una participació important de la 
ciutadania.

4. Es ratifica en la voluntat d’emprar tots els instruments 
jurídics vigents i polítics necessaris per tal que el poble 
de Catalunya pugui exercir el dret a decidir.

Palau del Parlament, 3 de març de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català
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Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	
de	les	millores	estructurals	de	l’esglé
sia	de	Sant	Climent	d’Àreu,	a	Alins	(Pa
llars	Sobirà)
Tram. 250-02220/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	resolució	sobre	l’ús	del	
castellà	en	detriment	del	català	en	les	
entrevistes	a	castellanoparlants	fetes	
pels	professionals	de	la	Corporació	Ca
talana	de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 250-02226/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la 
sessió núm. 33, tinguda el dia 12.03.2010 (DSPC-C 766).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	dels	equipaments	que	han	d’anar	
al	recinte	de	la	colònia	fabril	de	Can	Ri
cart,	de	Barcelona
Tram. 250-02227/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	resolució	sobre	l’assump
ció	de	les	despeses	de	les	asseguran
ces	de	les	obres	dipositades	als	museus	
d’interès	nacional
Tram. 250-02184/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	resolució	sobre	la	difusió	
dels	canvis	en	la	programació	dels	mit
jans	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit
jans	Audiovisuals
Tram. 250-02193/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la 
sessió núm. 33, tinguda el dia 12.03.2010 (DSPC-C 766).

Proposta	de	resolució	sobre	la	solució	
a	la	manca	de	finançament	de	la	unió	
temporal	d’empreses	que	han	de	cons
truir	el	complex	esportiu	Sant	Jordi	de	
Tarragona
Tram. 250-02201/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	difusió	
de	les	mesures	de	prevenció	i	higiene	
amb	relació	a	la	grip	del	virus	A(H1N1)	
a	través	dels	mitjans	de	la	Corporació	
Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 250-02326/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 33 de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el dia 12.03.2010 (DSPC-C 766).

Proposta	de	resolució	sobre	el	retorn	
de	la	documentació	municipal	confisca
da	per	les	tropes	franquistes	durant	la	
Guerra	Civil
Tram. 250-02338/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal·la
ció	d’una	còpia	d’una	taula	del	baldaquí	
o	retaule	de	l’ermita	de	la	Mare	de	Déu	de	
la	Plana	a	l’església	de	Santa	Maria	de	
Pessonada	(Pallars	Jussà)
Tram. 250-02339/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante
niment	dels	ajuts	del	Govern	a	la	Festa	
Major	de	Gràcia,	de	Barcelona
Tram. 250-02247/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	resolució	sobre	la	diagnosi	
tècnica	i	la	definició	d’usos	de	la	casa	
castell	de	Gaspar	de	Portolà,	de	Cas
tellnou	del	Montsec,	a	Sant	Esteve	de	
la	Sarga	(Pallars	Jussà)
Tram. 250-02293/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	resolució	sobre	el	doblatge	
en	català	de	pel·lícules	en	tres	dimen
sions
Tram. 250-02308/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	recursos	per	al	Consell	Nacional	de	
la	Cultura	i	les	Arts
Tram. 250-02455/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni
ment	de	la	integritat	de	la	prestació	eco
nòmica	de	cuidadors	no	professionals	
en	els	casos	de	coincidència	amb	la	par
ticipació	en	centres	ocupacionals	per	a	
persones	amb	discapacitat	psíquica
Tram. 250-02565/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 48, tinguda el dia 16.03.2010 (DSPC-C 771).

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi
ment	d’un	pla	d’ajuts	per	a	les	editorials	
per	a	la	digitalització	dels	fons	biblio
gràfics	i	els	nous	títols	en	català
Tram. 250-02383/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	resolució	sobre	l’ensenya
ment	del	català	als	casals	catalans	a	
l’ex	terior
Tram. 250-02387/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	resolució	sobre	la	signatu
ra	del	Document	de	bones	pràctiques	
als	museus	i	els	centres	d’art
Tram. 250-02412/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).
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Informe de la Ponència de la Comissió 
d’Afers Institucionals

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

La Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals, no-
menada el dia 17 de març de 2010 i integrada pels dipu-
tats Joan Miquel Nadal i Malé, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió; Núria Segú Ferré, del Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sergi 
de los Rios i Martínez, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Rafel Luna i Vivas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Daniel Pi i Noya, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i 
Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt, s’ha reunit al Palau 
del Parlament el dia 19 de març. Han assessorat la Po-
nència el lletrat Antoni Bayona i Rocamora i l’assessora 
lingüística Anna Mujal Grané, i l’ha assistida el gestor 
parlamentari Eduard Principal Galí.

Després d’estudiar el Projecte de llei de creació del 
municipi de la Canonja i les esmenes tècniques presen-
tades, d’acord amb el que disposa l’article 109.1, 2 i 3 
del Reglament del Parlament, la Ponència ha establert 
l’Informe següent: 

Projecte de llei de creació del municipi de la Ca-
nonja (tram. 200-00067/08)

Exposició de motius

La Canonja és un municipi que s’ha format històrica-
ment per l’agregació i la fusió de diversos termes: Mas-
ricart, la Canonja, la Boella i una part de l’antic terme de 
la Pineda. A mitjan segle xii, en iniciar-se la conquesta i la 
repoblació definitiva del Camp de Tarragona, la Boella i 
Masricart prenen constància en el territori. Ja al segle xiv, 
la Canonja apareix com un mas o una casa de repòs per 
als membres del capítol de la catedral de Tarragona. Des 
de mitjan segle xiv, Masricart i la Canonja consten com a 
membres de la comuna del Camp de Tarragona, prova de 
llur consolidació com a nuclis de població. A finals del 
segle xiv, el comte de Barcelona va vendre a l’arquebis-
be de Tarragona diversos llocs i jurisdiccions, entre els 
quals els de la Canonja i Masricart. Poc després, el 1404, 
l’arquebisbe adquiria la Boella i es configurava així un 
domini de la Mitra, que exerciria en aquests termes la 
jurisdicció criminal, mentre que la jurisdicció civil res-
taria en mans de diversos senyors laics o eclesiàstics.

Al darrer terç del segle xvi, el nucli estava ja suficient-
ment consolidat per a propiciar la fusió de les dues par-
ròquies de Masricart i la Canonja, l’any 1573. Tanmateix, 
l’església de la Canonja seria sufragània de Masricart. En 
el decurs del segle xviii, la Canonja adquirí un major re-
lleu, sobretot a causa de l’augment de la població, fet que 
comportà l’edificació de l’església, el 1757. Finalment, 
durant el segle xix, es produí l’agregació definitiva dels 
municipis de Masricart i de la Canonja, el 1848, amb 
llurs termes respectius, prenent el nom de la Canonja. 
En les dècades següents, el nou municipi augmentà de 

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	creació	del	municipi	
de	la	Canonja
Tram. 200-00067/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda el 
dia 17 de març de 2010, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de creació 
del municipi de la Canonja (tram. 200-00067/08) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els 
concordants del Reglament del Parlament. La Ponència 
és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Joan Miquel Nadal i Malé

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Núria Segú Ferré

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Sergi de los Rios i Martínez

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafel Luna i Vivas

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

Daniel Pi i Noya

Grup Mixt

Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català
El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
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Article 2. Denominació, capitalitat i adscripció 
supramunicipal

1. El nom del nou municipi, que adopta la denominació 
històrica del terme i de l’entitat municipal descentralit-
zada en què estava constituït, és la Canonja, que n’és 
la capital.

2. El municipi de la Canonja s’adscriu a la comarca del 
Tarragonès i a la província de Tarragona.

Article 3. Terme municipal

El terme del nou municipi de la Canonja té una super-
fície de 7,32 quilòmetres quadrats, i delimita a l’oest 
i al nord amb el terme municipal de Reus, a l’est i al 
sud amb la resta del terme municipal de Tarragona i al 
sud-oest amb el terme municipal de Vila-seca, d’acord 
amb l’annex I.

Article 4. Successió i divisió de béns, drets, obli-
gacions i serveis

1. La Canonja succeeix universalment en la titularitat 
dels béns, els drets i les obligacions de l’entitat munici-
pal descentralitzada en la qual estava constituïda fins a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei i, així mateix, succeeix 
parcialment en la titularitat dels béns, els drets i les obli-
gacions del municipi de Tarragona que li corresponen 
d’acord amb l’apartat 2.

2. La divisió efectiva dels béns, els drets, les obligacions 
i els serveis, entre el municipi de Tarragona i el municipi 
de la Canonja, s’ha d’aprovar per acord adoptat pels ens 
locals afectats a proposta de l’òrgan a què es refereix la 
disposició transitòria tercera.

3. El municipi de la Canonja se subroga en els pactes, 
les estipulacions i els convenis subscrits per l’Ajunta-
ment de Tarragona i l’entitat municipal descentralitzada 
en tot allò que l’afecta.

Article 5. Subrogació en matèria de recursos 
humans

El personal funcionari i laboral que presta serveis a l’en-
titat municipal descentralitzada s’integra a l’Ajuntament 
de la Canonja, d’acord amb llur condició i situació i amb 
els mateixos drets i deures que els corresponen d’acord 
amb la normativa.

Disposicions addicionals

Primera. Administració de l’Estat

La creació del municipi de la Canonja i l’alteració del 
terme municipal de Tarragona s’ha de posar en conei-
xement de l’Administració de l’Estat.

Segona. Cooperació entre administracions

1. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs 
competències respectives, han de dur a terme les ac-
tuacions necessàries per tal que la titularitat dels béns, 
els drets, les obligacions i els aprofitaments que, d’acord 
amb aquesta llei, s’han d’integrar en el patrimoni del 
nou municipi sigui plena i efectiva.

població, tot i els efectes de les crisis demogràfiques i 
econòmiques posteriors.

Després de la Guerra Civil, la Canonja inicià una recu-
peració demogràfica lenta, que culminà amb el procés 
d’industrialització del que esdevingué el polígon sud de 
Tarragona als anys seixanta. Aquest fet abocà a imposar 
l’acord d’incorporació del municipi de la Canonja al de 
Tarragona, el 1964, sense que es consultés la població 
afectada, per mitjà del Decret 2732/1964, del 27 de ju-
liol, del Ministeri de Governació, fet que va produir la 
desaparició formal del municipi històric de la Canonja.

Tanmateix, la Canonja ha mantingut d’una manera per-
manent un sentiment de comunitat diferenciada, identi-
ficada amb la vida pròpia d’un poble que amb el pas dels 
anys ha lluitat per a tornar a recuperar la vida municipal 
íntegrament, amb fórmules administratives adoptades 
en cada moment –entitat local menor i entitat municipal 
descentralitzada– que han estat sempre insuficients.

Finalment, l’Ajuntament de Tarragona, atenent la petició 
de l’entitat municipal descentralitzada de la Canonja del 
27 de maig de 2004, va acordar iniciar els tràmits per tal 
que aquest terme es constituís en municipi independent. 
El 16 d’abril de 2007 els òrgans plenaris de Tarragona 
i la Canonja acordaren formalment la tramitació a la 
Generalitat de Catalunya de l’expedient de segregació.

Aquesta sol·licitud fou desestimada, d’acord amb la nor-
mativa, pel Decret 1/2009, del 7 de gener, pel qual es 
denega la segregació d’una part del terme municipal de 
Tarragona per a constituir un nou municipi amb la deno-
minació de la Canonja, atenent que el terme no complia 
el requisit que els nuclis de població han d’ésser a una 
distància de tres quilòmetres entre si.

La singularitat de la Canonja, basada en la permanència 
històrica com a municipi independent, la voluntat ex-
pressada reiteradament pels habitants d’aquest terme, 
l’acord dels seus òrgans representatius i de govern i el 
caràcter de l’annexió imposada el 1964 fan del tot ne-
cessari restablir la condició de municipi a la Canonja.

Des del punt de vista formal, atès que la normativa im-
pedeix que la Canonja es constitueixi com a municipi 
independent, es requereix una llei singular que habiliti 
l’excepcionalitat de la norma general, que impedeix la 
constitució de municipis nous quan no compleixen tots 
els requisits establerts legalment.

En aquest sentit, el restabliment del municipi de la Ca-
nonja s’estableix en virtut del que disposen l’article 137 
de la Constitució espanyola, el capítol sisè del títol segon 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i, en particular, els 
articles 83 i 88 del mateix Estatut, amb relació al prin-
cipi de diferenciació, com a instrument que configura la 
potestat legislativa. Finalment, es dicta d’acord amb el 
capítol primer del títol segon del text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, en particular d’acord 
amb els articles 17, 18 i 19 i les normes de desplegament.

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és la creació del municipi de la 
Canonja per segregació d’una part del terme municipal 
de Tarragona.
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4. La divisió dels béns, els drets, les obligacions, els 
deutes i les càrregues ha d’assegurar els recursos sufi-
cients per a complir les competències municipals i no 
pot comportar una disminució de la qualitat mitjana 
dels serveis que es presten.

Quarta. Obra pública en execució

Les obres públiques promogudes o finançades per les 
entitats locals afectades que a l’entrada en vigor d’aques-
ta llei no han estat rebudes d’una manera definitiva han 
de romandre sota la titularitat d’aquestes entitats.

Cinquena. Dissolució de l’entitat municipal des-
centralitzada i restabliment del municipi de la 
Canonja

Es dissol, amb l’entrada en vigor de la Llei, l’entitat 
municipal descentralitzada de la Canonja.

Sisena. Instruments urbanístics en tràmit de 
l’Ajuntament de Tarragona 

Les determinacions dels instruments urbanístics de 
l’Ajuntament de Tarragona que afecten el terme munici-
pal de la Canonja i que estan en tramitació a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei s’han d’adequar a la realitat derivada 
de la creació del municipi de la Canonja.

Setena. Adscripció territorial del municipi de 
la Canonja

El que estableix l’apartat 2 de l’article 2 s’entén sens 
perjudici de la futura adscripció que ha de correspondre 
al municipi de la Canonja, d’acord amb el que determini 
la llei de vegueries.

Disposicions finals

Primera. Habilitació per a dictar reglaments

S’autoritza el Govern de la Generalitat i el departament 
competent en matèria d’administració local per a dictar 
les disposicions necessàries per a executar aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor en el termini de sis mesos 
des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Annex I. Plànol i descripció cartogràfica del 
terme del municipi de la Canonja

N. de la R.:L’annex I es reprodueix a la pàgina següent.

Palau del Parlament, 19 de març de 2010

Joan Miquel Nadal i Malé, G. P. de Convergència i 
Unió; Núria Segú Ferré, G. P. Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi; Sergi de los Rios i Martínez, G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Rafel Luna i Vivas, G. P. 
del Partit Popular de Catalunya; Daniel Pi i Noya, G. 
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa; Albert Rivera Díaz, Grup Mixt

2. En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor 
de la Llei, l’Ajuntament de Tarragona ha de lliurar al 
municipi de la Canonja tots els expedients, tant conclo-
sos com en tràmit, que afectin el nou municipi o hi facin 
referència, i també la documentació necessària per al 
funcionament normal de l’activitat municipal.

Tercera. Fitació

El Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques i els ajuntaments de la Canonja i de Tarragona 
han de dur a terme la fitació entre els dos municipis en 
el termini d’un mes des de la creació del municipi de la 
Canonja, de conformitat amb el que estableix l’article 
33.2 del Decret 244/2007, del 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades 
i de les mancomunitats de Catalunya.

Disposicions transitòries

Primera. Òrgan transitori de govern

La Canonja, fins que no es constitueixi el nou consistori 
que ha de resultar de les properes eleccions municipals, 
s’ha de regir per una comissió gestora d’onze membres 
designada per la persona titular del departament com-
petent en matèria d’administració local, d’acord amb els 
resultats obtinguts en les darreres eleccions municipals 
en les meses corresponents al territori segregat i atenent 
criteris de participació equilibrada de dones i homes.

Segona. Desenvolupament urbanístic

1. L’Administració de la Generalitat i les entitats supra-
municipals corresponents han de prestar a l’Ajuntament 
de la Canonja l’assistència i el suport que calguin per tal 
de dotar-se d’un Pla d’ordenació urbanística municipal.

2. L’àmbit territorial de la Canonja restarà subjecte a 
l’ordenació i al planejament urbanístics del terme mu-
nicipal de Tarragona fins que, ja com a municipi, aprovi 
l’ordenació urbanística pròpia i entri en vigor.

Tercera. Divisió dels béns, els drets, les obliga-
cions i els serveis

1. La divisió dels béns i els drets, i també de les obli-
gacions, els deutes i les càrregues, es duu a terme per 
mitjà d’un òrgan paritari integrat per l’Ajuntament de 
Tarragona i la comissió gestora del nou municipi de 
la Canonja a què es refereix la disposició transitòria 
primera.

2. La divisió es duu a terme tenint en compte els acords, 
del 16 d’abril de 2007, establerts entre l’Ajuntament de 
Tarragona i l’entitat municipal descentralitzada de la Ca-
nonja, publicats en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona (BOPT), número 92, del 21 d’abril de 2007, 
i en el DOGC número 4.870, del 26 d’abril de 2007, i en 
particular els criteris recollits en la memòria justificativa 
que acompanya els acords esmentats.

3. Els ens locals afectats, mentre no es duu a terme 
aquesta divisió, han de garantir la continuïtat de la pres-
tació de tots els serveis, i assumir cadascun els compro-
misos necessaris.
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Termini de presentació d’esmenes a l’ar-
ticulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 23.03.2010 a l’1.04.2010).

Finiment del termini: 06.04.2010; 9:30 hores.

Projecte	de	llei	de	règim	jurídic	i	de	pro
cediment	de	les	administracions	públi
ques	de	Catalunya
Tram. 200-00077/08

Tinguda de les compareixences d’organit-
zacions i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 
17.03.2010, DSPC-C 772

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals, el 17 de març de 2010 (DSPC-C 772)

Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (tram. 353-00834/08)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de règim jurídic i de procediment de les administraci-
ons públiques de Catalunya (tram. 353-00835/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte 
de llei de règim jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya (tram. 353-00836/08)

Compareixença de Maria Jesús Montoro Chiner, cate-
dràtica de dret administratiu de la Universitat de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (tram. 353-00837/08)

Compareixença d’Agustí Cerrillo Martínez, professor 
de dret administratiu de la Universitat Oberta de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (tram. 353-00838/08)

Compareixença de Josep Maria Vallès Casadevall, cate-
dràtic de ciència política i de l’administració de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de règim jurídic i de procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya (tram. 353-00839/08)

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

Tinguda de les compareixences d’organit-
zacions i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 
17.03.2010, DSPC-C 772

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals, el 17 de març de 2010 (DSPC-C 772)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalu-
nya (tram. 353-00826/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació al Projec-
te de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic 
de Catalunya (tram. 353-00827/08)

Compareixença d’una representació de Localret amb 
relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya (tram. 353-00828/08)

Compareixença d’una representació del Consorci Admi-
nistració Oberta de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya (tram. 353-00829/08)

Compareixença d’una representació d’Agustí Cerrillo, 
expert en administració electrònica amb relació al Pro-
jecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic 
de Catalunya (tram. 353-00830/08)

Compareixença de representants de Foment del Treball 
Nacional amb relació al Projecte de llei d’ús dels mit-
jans electrònics al sector públic de Catalunya (tram. 
353-00831/08)

Compareixença de representants de Pimec amb relació 
al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya (tram. 353-00832/08)

Compareixença de representants de l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades amb relació al Projecte de llei 
d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalu-
nya (tram. 353-00833/08)
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Projecte	de	llei	de	la	Sindicatura	de	
Comptes
Tram. 200-00086/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i 
Grup Mixt (reg. 68452, 68459, 68534).

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

Finiment del termini: 23.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i 
Grup Mixt (reg. 68453, 68459, 68534).

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

Finiment del termini: 23.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes a l’ar-
ticulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 23.03.2010 a l’1.04.2010).

Finiment del termini: 06.04.2010; 9:30 hores.

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

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i 
Grup Mixt (reg. 68450, 68459, 68534).

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

Finiment del termini: 23.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i 
Grup Mixt (reg. 68451, 68459, 68534).

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

Finiment del termini: 23.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Tinguda de les compareixences d’organit-
zacions i grups socials
Comissió de Medi Ambient i Habitatge, 
03.03.2010, 04.03.2010, 17.03.2010, 
DSPC-C 754, 757, 776

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge

el 3 de març 2010 (DSPC-C 754)

Compareixença de Salvador Boix i Angelats, músic i 
apoderat de José Tomás, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353-00748/08).

Compareixença de José Miguel Arroyo, torero i rama-
der, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
353-00744/08).

Compareixença de Rosa Gil Garcia, presidenta de la 
Plataforma per a la Promoció i la Difusió de la Fes-
ta, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
353-00756/08).

Compareixença de Marilén Barceló Verea, doctora en 
psicologia i vicepresidenta de la Federació d’Entitats 
Taurines de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353-00746/08).

Compareixença de Natàlia Molero Lloret, escriptora, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00760/08).

Compareixença d’Espido Freire, escriptora, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00754/08).

Compareixença de Jorge Wagensberg, científic, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 

Projecte	de	llei	d’accés	a	l’assistència	
sanitària	de	cobertura	pública	a	càrrec	
del	Servei	Català	de	la	Salut
Tram. 200-00088/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 68454).

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

Finiment del termini: 19.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 68582).

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

Finiment del termini: 22.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2010.
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ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00767/08).

Compareixença de Francis Wolf, filòsof de la Universi-
tat de la Sorbona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00772/08).

Compareixença de Pablo de Lora, professor de la Uni-
versitat Autònoma de Madrid, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 353-00758/08).

Compareixença de Norbert Bilbeny, filòsof, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00747/08).

Compareixença de Javier de Lucas, catedràtic de la Uni-
versitat de València, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353-00759/08).

Compareixença d’Enrique Zaldívar, veterinari, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00773/08).

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

El dia 17 de març 2010 (DSPC-C 776)

Compareixença de Pedro Balañá Mombrú, empresa-
ri, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
353-00745/08).

Compareixença de Maria da Luz Rosinha, alcaldessa 
de Vila Franca de Xira i presidenta de la Unió de Viles 
Taurines de Portugal, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353-00765/08).

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

Compareixença de Carl Schlyter, eurodiputat especia-
lista en drets dels animals, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 353-00768/08).

Compareixença de Serafín Serrano Marín, torero, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 

del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00771/08).

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

Compareixença de Jesús Mosterín, filòsof, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00766/08).

Compareixença de representants del Colectivo Andaluz 
contra el Maltrato Animal amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 353-00751/08).

Compareixença d’Antonio Moreno, exaficionat a les 
curses de braus, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00761/08).

Compareixença de Núria Querol, doctora especialista 
en violència contra els animals, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 353-00764/08).

Compareixença de Josep M. Terricabras, filòsof, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00770/08).

Compareixença de Víctor Gómez Pin, filòsof de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 353-00757/08).

El dia 4 de març 2010 (DSPC-C 757)

Compareixença de Christian Bourquin, president del 
Consell General dels Pirineus Orientals, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00749/08).

Compareixença de Miquel Ferré i Avellanás, president 
de l’Agrupació de Penyes i Comissions de Bous de les 
Terres de l’Ebre, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353-00753/08).

Compareixença de Pedro Fumadó, ramader, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00755/08).

Compareixença d’Hervé Schiavetti, alcalde d’Arles i 
president de la Unió de Viles Taurines de França, amb 

relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
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3.10.15.

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

Propostes de candidats
Reg. 67406 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 67406)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del grup parlamentari 
ICV-EUiA, d’acord amb allò que preveuen els articles 
157.1 del Reglament de la Cambra i 20 de la Llei 6/1984, 
de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya, proposen el Sr. Agustí Colom i Cabau, als efectes 
que pugui presentar-lo al Ple per a que se l’elegeixi sín-
dic de la Sindicatura de Comptes.

El grup parlamentari considera que compleix totes les 
condicions d’elegibilitat i que no està afectat per cap 
causa d’incompatibilitat. A aquest efecte s’adjunta cur-
rículum.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2010

Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EuiA

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 68318)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es 
determina a l’article 157.1 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, comunica que la persona proposada pel 
nostre grup, per ser nomenat com a membre de la Sin-
dicatura de Comptes, és el Sr. Joan Colom i Naval

Palau del Parlament, 2 de març de 2010

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu

N. de la R.: Els currículums dels candidats poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.

animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
353-00769/08).

Compareixença de Jordi Portabella, biòleg, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00763/08).

Termini de presentació d’esmenes a l’ar-
ticulat

Termini: 15 dies hàbils (del 23.03.2010 al 14.04.2010).

Finiment del termini: 15.04.2010; 9:30 hores.

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

Iniciativa legislativa del conjunt dels grups 
parlamentaris

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 
de març de 2010, a sol·licitud del G.P. de Convergència 
i Unió, atesa la voluntat concordant de la Junta, d’acord 
amb els antecedents i de conformitat amb l’article 117.2 
del Reglament, ha acordat que la iniciativa parlamen-
tària al respecte sigui exercida pel conjunt dels grups 
parlamentaris; amb aquesta finalitat s’ha de nomenar 
una ponència a la Comissió d’Afers Institucionals, per 
a elaborar el text d’una Proposició de llei sobre el règim 
especial d’Aran (tram. 202-00084/08).

Palau del Parlament, 16 de març de 2010

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau  Ernest Benach i Pascual
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti
ment	del	subministrament	d’aigua	pota
ble	a	l’Argentera	(Baix	Camp)
Tram. 250-02586/08

Esmenes presentades
Reg. 67514 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 10.03.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 67514)

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

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

Continuar impulsant la línia d’ajuts als ens locals, que 
permeten resoldre els problemes d’abastament en alta 
dels municipis, tal i com ja s’ha fet amb l’Argentera.»

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi
cació	del	Decret	189/1981,	que	estableix	
les	normes	de	protocol	i	cerimonial	en	
l’àmbit	de	la	Generalitat	de	Catalunya
Tram. 250-02559/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: G. P. Convergència i Unió (reg. 68161).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

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

Esmenes presentades
Reg. 67500 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 10.03.2010

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. 
67500)

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

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

Posar-se en contacte amb el Consell Comarcal del Gi-
ronès amb la finalitat d’informar-lo i assessorar-lo, si 
cal, sobre la convocatòria del DMAH de subvencions 
a ens locals i societats mercantils de titularitat pública, 
per fomentar la protecció dels animals.»
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3.10.25.

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

Esmenes presentades
Reg. 67516 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 10.03.2010

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. 
67516)

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

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

Continuar impulsant la línea d’ajuts als ens locals, que 
permeten resoldre els problemes d’abastament en alta 
dels municipis.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	d’un	dipòsit	d’aigua	a	Capafonts	
(Baix	Camp)
Tram. 250-02587/08

Esmenes presentades
Reg. 67515 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 10.03.2010

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. 
67515)

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

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

Recolzar l’Ajuntament de Capafonts en el finançament 
d’una part de les obres del dipòsit d’aigua potable, mit-
jançant la signatura d’aquest conveni.»
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	servei	de	
pediatria	al	baix	Maresme
Tram. 250-02600/08

Esmenes presentades
Reg. 67497 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 11.03.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 67497)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir l’oferta descentralitzada de pedia-
tria en els municipis del Baix Maresme.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68443).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.
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3.10.25.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.
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3.10.25.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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	
Solita,	de	Peramea
Tram. 250-02653/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	construcció	d’un	centre	d’atenció	pri
mària	i	un	centre	de	salut	mental	a	les	
antigues	casernes	de	Sant	Andreu,	a	
Barcelona
Tram. 250-02658/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	quadru
plicació	de	les	vies	en	determinats	trams	
de	la	xarxa	ferroviària
Tram. 250-02657/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68443).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	l’Alt	Empordà
Tram. 250-02663/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	l’Alt	Urgell
Tram. 250-02665/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Baix	Empordà
Tram. 250-02671/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Berguedà
Tram. 250-02675/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Cerdanya
Tram. 250-02676/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Conca	de	Barberà
Tram. 250-02677/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Baix	Llobregat
Tram. 250-02672/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Baix	Penedès
Tram. 250-02673/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Barcelonès
Tram. 250-02674/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Maresme
Tram. 250-02682/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Montsià
Tram. 250-02683/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Garraf
Tram. 250-02678/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	les	Garrigues
Tram. 250-02679/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Garrotxa
Tram. 250-02680/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Fascicle segon
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Pallars	Sobirà
Tram. 250-02687/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Pla	d’Urgell
Tram. 250-02688/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Pla	de	l’Estany
Tram. 250-02689/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Noguera
Tram. 250-02684/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	Osona
Tram. 250-02685/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Pallars	Jussà
Tram. 250-02686/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Segrià
Tram. 250-02694/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Selva
Tram. 250-02695/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Priorat
Tram. 250-02690/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Ribera	d’Ebre
Tram. 250-02691/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Ripollès
Tram. 250-02692/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	l’Urgell
Tram. 250-02699/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Val	d’Aran
Tram. 250-02700/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Vallès	Occidental
Tram. 250-02701/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Solsonès
Tram. 250-02696/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Tarragonès
Tram. 250-02697/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	a	la	Terra	Alta
Tram. 250-02698/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.
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3.10.25.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifica
ció	de	la	normativa	sobre	l’ús	de	les	llen
gües	en	la	retolació	i	etiquetatge	d’es		
tabliments	comercials	i	sobre	el	revoca
ment	de	les	sancions
Tram. 250-02706/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	20102011	al	Vallès	Oriental
Tram. 250-02702/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti
ment	de	la	seguretat	als	trams	en	obres	
de	l’autopista	AP7
Tram. 250-02704/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	construcció	de	l’autovia	A27	entre	
Tarragona	i	Sant	Sebastià	(País	Basc)
Tram. 250-02708/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 68443, 68466).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2010 al 23.03.2010).

Finiment del termini: 24.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2010.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

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

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 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	de	
les	vies	de	la	xarxa	ferroviària
Tram. 250-02711/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
d’una	segona	ambulància	a	les	Garrigues
Tram. 250-02719/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo
ració	al	projecte	de	la	variant	de	la	carre
tera	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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	transport	públic	per	a	les	entitats	del	
tercer	sector	social
Tram. 250-02723/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
dels	pagaments	de	les	beques	de	men
jador	i	de	llibres	al	Segrià
Tram. 250-02721/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.
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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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

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

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 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’execució	
de	les	obres	previstes	de	reforç	del	ta
lús	del	barranc	de	la	Galera	(Montsià)
Tram. 250-02731/08

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 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu
res	per	a	garantir	l’ús	de	la	targeta	per	
a	usuaris	de	productes	ortoprotètics	als	
hospitals
Tram. 250-02732/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	servei	de	prospecció	laboral	per	a	
persones	amb	discapacitats	o	malalties	
mentals
Tram. 250-02729/08

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 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	de	la	unitat	d’assistència	ne
frològica	de	nivell	II	a	l’Hospital	del	Ven
drell	(Baix	Penedès)
Tram. 250-02730/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.03.2010 al 31.03.2010).

Finiment del termini: 01.04.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	utilitza
ció	de	productes	catalans	en	les	cam
panyes	de	salut
Tram. 250-02734/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68026 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Pallarès i 
Povill, 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

La campanya de salut de la Generalitat de Catalunya 
es presenta amb un plàtan, però no amb fruita que es 
conrea a Catalunya.

Des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió con-
siderem molt desencertat que es faci servir la il·lustració 
d’un plàtan que no es produeix a Catalunya i en canvi 
no s’utilitzi com a imatge qualsevol varietat de fruita 
que es produeix al nostre país.

Actualment a Catalunya disposen d’una immensa va-
rietat de fruita i anuncis com aquests serveixen per 
promoure la producció agrària de casa nostra entre la 
ciutadania.

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 que en futures campanyes de salut, utilitzar 
productes catalans per tal d’afavorir el seu consum i 
posar en valor la qualitat dels productes del nostre país.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Pallarès i Povill
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	de	
les	vies	i	les	instal·lacions	de	l’estació	
del	Vendrell	(Baix	Penedès)
Tram. 250-02733/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 67944 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

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, Rafael 
Luna i Vivas, 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 
situació. Un cas concret d’aquesta situació són les vies 
i les instal·lacions ferroviàries de l’estació de Renfe al 
municipi del Vendrell (Baix Penedès), que estan plenes 
de pintades, brutícia, etc.

Les estacions de tren continuen sent la porta d’entrada a 
les ciutats per centenars de persones que utilitzen aquest 
transport de comunicació. La imatge que projecta sobre 
la ciutat a aquelles persones que només estan de pas 
en el trajecte de tren, no es correspon amb la situació 
d’aquesta vila tarragonina.

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 de pintades, bru-
tícia, etc. les vies i les instal·lacions ferroviàries de l’es-
tació de Renfe al municipi del Vendrell (Baix Penedès).

Palau del Parlament, 4 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré; Josep Llobet i Navarro; 
Rafel Luna i Vivas
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Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	de	l’eficàcia	de	les	assegurances	
agràries
Tram. 250-02736/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68028 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Pallarès i 
Povill, 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

El nombre de contractes d’assegurances de l’olivera no-
més és un 10% de la superfície productiva.

Aquest fet suposa que els nostres pagesos no contractin 
aquest servei bàsicament perquè es tracta d’una assegu-
rança insuficient i que no arriba a compensar els costos 
econòmics dels danys

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 a dur a terme les actuacions necessàries, també 
davant el Govern de l’Estat, mitjançant l’Entitat estatal 
d’Assegurances agràries (ENESA), en relació a millorar 
l’eficàcia de les assegurances agràries per als pagesos 
del nostre país.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Pallarès i Povill
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi
cació	de	la	proposta	del	Govern	de	l’Es
tat	de	reforma	de	la	política	agrària	co
muna
Tram. 250-02735/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68027 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Pallarès i 
Povill, 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

Davant la proposta del Ministeri de Medi Ambient i 
Medi Rural i Marí, de reforma de la Política Agrària 
Comuna (PAC) que faria perillar la producció a Ca-
talunya, des del Grup parlamentari de Convergència i 
Unió, constatem que aquesta reforma va encontra dels 
interessos dels pagesos i ramaders del nostre país.

La davallada dels ajuts europeus a Catalunya genera-
da per la proposta espanyola, afectaria molt greument 
sectors vegetals com l’arròs, taronges i mandarines, 
l’oli d’oliva, cereals i herbacis de secà i regadiu, blat de 
moro, farratges dessecats, avellana i ametlla, així com 
sectors ramaders, com ara boví de carn i oví-cabrum.

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 a instar el Govern de l’Estat per tal de modificar 
la proposta espanyola de reforma de la Política Agrà-
ria Comuna (PAC), ja que no només està basada en el 
desconeixement absolut del teixit productiu català, sinó 
que a més tindria greus conseqüències per la viabilitat 
de molts d’ells.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Pallarès i Povill
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	de	la	cobertura	de	telecomunica
cions	a	les	àrees	policials	de	Manresa	
(Bages)	i	Terrassa	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02738/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68030 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Elena Ribera i Garijo, 
i Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent Proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la millora de la 
cobertura de telecomunicacions a les àrees po-
licials de Manresa (Bages) i Terrassa (Vallès 
Occidental)

Exposició de motius

Els Mossos d’Esquadra com a policia de servei i proxi-
mitat al ciutadà necessita sempre disposar d’unes eines 
considerades bàsiques per al seu correcte funcionament. 
Entre aquestes eines s’ha de destacar el fet de disposar 
d’una cobertura suficient, per a poder disposar d’unes 
comunicacions correctes i òptimes entre els integrants 
de la policia.

En l’actualitat, a les zones de Manresa i Terrassa s’han 
detectat punts negres importants que dificulten la feina 
diària dels Mossos d’Esquadra. Fins i tot, s’ha de des-
tacar que llocs tant importants per a la tasca policial 
com els jutjats de Manresa o la mateixa comissaria dels 
Mossos d’Esquadra d’aquesta ciutat no disposen de la 
cobertura adient.

La mancança d’una cobertura en telecomunicacions 
vàlida és un greu problema per als Mossos d’Esqua-
dra, i que podria repercutir de manera molt negativa en 
l’atenció al ciutadà, i en el funcionament diari d’aquest 
cos de policia.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a revisar, reparar i millorar la cobertura de 
les telecomunicacions a les àrees policials de Manresa

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli
ment	de	les	mesures	del	Programa	de	
desenvolupament	rural	20072013
Tram. 250-02737/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68029 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Pallarès i 
Povill, 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

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Ru-
ral executa de manera lenta el Programa de Desenvo-
lupament Rural de Catalunya (PDR). Aquest programa 
pot servir d’ajut a superar la greu crisis que pateix el 
sector.

El tres últims anys s’ha executat el 29,24% dels recursos 
del PDR. D’aquesta inadequada gestió, se n’han ressen-
tit mesures previstes com ara els ajuts destinats a mo-
dernitzar el sector. Dintre de les mesures, és clamorós 
l’abandó d’algunes d’elles que, en alguns dels casos, el 
seu compliment d’aquestes no arriba ni al 6%

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 donar compliment a totes les mesures con-
templades en el Programa de Desenvolupament Rural 
2007-2013, i dedicar tots els esforços necessaris per tal 
de millorar-ne la seva gestió.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Pallarès i Povill
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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tan reduïdes dimensions estigui simplement en espera 
de la documentació necessària per poder-la realitzar.»

Passats dos anys des de la realització d’aquesta pre-
gunta, i donat que no tenim constància de l’execució 
d’aquesta obra, i

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a dur a ter-
me els procediments de contractació i licitació que si-
guin necessaris per a poder iniciar dins de l’any 2010, 
la construcció d’aquest important accés a l’estació del 
Camp de Tarragona des de la Carretera de Tarragona - 
El Pont d’Armentera, a l’alçada de la cruïlla del Catllar.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Meritxell Ruiz 
i Isern, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’una	convocatòria	d’ajuts	extraordina
ris	per	a	les	tasques	de	neteja	de	la	neu	
en	municipis	que	no	són	d’alta	muntanya
Tram. 250-02740/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68032 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, i 
Meritxell Ruiz i Isern, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

Les nevades al llarg del mes de gener, a les comarques 
tarragonines, i en especial a la comarca del Priorat, han 
provocat que els Ajuntaments hagin hagut de fer front a 
una sèrie de despeses per les tasques de neteja de neu.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a que:

– El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques obri una convocatòria d’ajuts extraordinària per a 
les despeses de neteja de neu en nuclis municipals que 
no estiguin inscrits dins dels que es consideren munici-
pis de muntanya, que sí poden gaudir de la convocatòria 

(Bages) i Terrassa (Vallès Occidental) fins al seu cor-
recte i òptim funcionament per a les tasques policials.

Palau de Parlament, 24 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Elena 
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Josep Rull i 
Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	de	l’accés	a	l’estació	del	tren	
d’alta	velocitat	del	Camp	de	Tarragona	
des	de	la	carretera	de	Tarragona	al	Pont	
d’Armentera
Tram. 250-02739/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68031 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, i 
Meritxell Ruiz i Isern, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

En tramitació parlamentària de la pregunta escrita (Ex-
pedient 314-00837/08) feta el mes gener de 2007, sobre 
l’accés a l’estació del Tren d’Alta Velocitat del Camp 
de Tarragona des de la carretera TP-2031, es constata-
va que es procediria per part del Govern a la redacció 
del projecte de la nova carretera d’accés a l’estació del 
Camp de Tarragona i que un cop aprovada l’ordre es 
procediria a licitar l’assistència tècnica per a la redac-
ció del projecte corresponent per a licitar i executar les 
obres.

Un any després, en tramitació parlamentària de la pre-
gunta oral presentada el mes de febrer de 2008 (Expe-
dient 311-00606/08), en la resposta, l’Honorable Con-
seller Nadal, pel que fa als accessos a l’estació del Tren 
d’Alta Velocitat de La Secuita - Perafort, coneguda com 
estació del Camp de Tarragona, per la coneguda com a 
Carretera del Catllar, deia «Pel que fa a la carretera del 
Catllar: 1,8 quilòmetres, característiques de tres i mig 
metres per cada sentit de circulació i un i mig de vorals, 
dues rotondes, fase estudi informatiu pràcticament aca-
bat, però no aprovat, projecte constructiu no redactat, 
obra d’un cost previsible de 3,8 milions d’euros, i, per 
tant, tan reduït en el seu cost i les seves característi-
ques que, independentment de quin sigui el temps per 
a la redacció del projecte constructiu, el Govern de la 
Generalitat farà aquesta obra tan bon punt disposi del 
projecte constructiu. I li puc assegurar que n’accele-
rarem la redacció, perquè no pot ser que una obra de 
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L’interessant Museu d’Isona, que dedica espais museís-
tics a restes romanes al costat dels dedicats als fòssils de 
dinosaures trobats als jaciments profusament distribuïts 
pel terme municipal i el seu entorn.

El castell de Llordà, que serà obert a la visita pública 
durant l’estiu d’enguany després d’haver estat sotmès 
a una restauració molt digna durant un bon grapat 
d’anys, és un dels conjunts d’arquitectura civil d’èpo-
ca altmedieval més importants de Catalunya, amb un 
palau senyorial i una imponent fortalesa vinculats a la 
figura d’Arnau Mir de Tost, noble que liderà l’expansió 
del comtat d’Urgell.

També cal remarcar el conjunt de pintures barroques 
que adornen i caracteritzen els murs interiors de l’ermita 
Santa Maria del Prat de Figuerola d’Orcau.

No podem deixar de destacar una línia de trinxeres de la 
Guerra Civil espanyola molt ben conservades, que actu-
alment estan essent estudiades per tal de programar-hi 
visites guiades que permetin conèixer la línia del front 
que travessava longitudinalment els dos Pallars.

Entre tot aquest ric patrimoni cal subratllar l’església de 
Santa Maria de Covet, situada al poblet del mateix nom, 
al que s’arriba per un trencall de la carretera L-1412, a 
mà dreta anant del Pallars cap al Port de Comiols i un 
cop passada la cruïlla que va a Llordà, el seu imponent 
castell i l’església de Sant Sadurní.

Santa Maria de Covet, datada de la segona meitat del 
segle xii, és una de les obres més singulars del segon 
romànic català, presenta la rosassa més antiga del nos-
tre romànic i una galeria interior molt característica, i 
domina per alçada i volum un poble tan xic com el que 
l’envolta.

La seva portada està considerada la segona amb més 
riquesa escultòrica i de baix relleus després de Ripoll. 
La influència de l’escola d’escultors tolosans és força 
evident a les figures dels capitells i de les arquivoltes de 
Santa Maria de Covet. Les similituds entre les figures 
esculpides a la catedral de la Seu d’Urgell, a l’església 
de Sant Serni (Sernin en francès i Sadurní en català es-
tàndard) de Tolosa de Llenguadoc, i a l’església de Santa 
Maria de Covet han estat descrites per diversos autors.

Tal vegada el detall més emblemàtic i curiós de l’orna-
mentació escultòrica és el lleó apotropaic que apareix 
a la banda superior esquerra de la portada abraçant a 
una figura humana, figura simètrica de la d’un lleó que 
atacava un home que hi havia a l’altra banda, avui desa-
pareguda segurament a causa d’uns tirotejos ocorreguts 
en el decurs d’una escaramussa durant la Guerra Civil 
espanyola.

El lleó apotropaic tenia un simbolisme molt especial. 
Aquest animal és una representació mística de Crist, 
que tan aviat abraça i protegeix la figura humana, pre-
miant-la per les seves virtuts, com l’amenaça i l’ataca 
per castigar els seus pecats.

Mesos enrere s’ha signat un acord de col·laboració eco-
nòmica entre el Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya i les fundacions de caixes d’estalvi 
catalanes per tal de finançar obres de recuperació i de 

anual que efectua el Departament, per donar suport eco-
nòmic a uns municipis que fan front a un sobreesforç 
econòmic de caràcter inesperat i extraordinari.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Meritxell Ruiz 
Isern, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	millo
rament	de	l’accés	a	l’església	de	Santa	
Maria	de	Covet,	a	Isona	i	Conca	Dellà	
(Pallars	Jussà)
Tram. 250-02741/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68033 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa de la comissió política cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució per tal de millorar l’accés 
rodat a l’església de Santa Maria de Covet, al 
municipi d’Isona i Conca Dellà

Exposició de motius

El municipi d’Isona i Conca Dellà és el tercer amb més 
població de la comarca del Pallars Jussà, i l’integren 
diversos nuclis de població, poblets i masies habitades, 
com són Orcau, Conques, Basturs, Figuerola d’Orcau, 
Benavent de la Conca, Biscarri, Covet, Gramenet, Mon-
tadó, Sant Romà d’Abella, Siall, Llordà, els Masos de 
Sant Martí i òbviament la capital municipal, la vila 
d’Isona.

Ben segur, Isona i Conca Dellà és un territori del Piri-
neu de ponent català en el qual es concentra un seguit 
d’elements de patrimoni cultural veritablement impor-
tant i extraordinàriament ric i variat, del que destacarem 
alguns dels més notables.

L’execució de les obres de la variant de la carretera 
L-1412 al seu pas per Isona va permetre descobrir una 
àrea de ruïnes de l’antiga ciutat romana d’Aeso, ben 
segur l’assentament romà més important d’aquest àmbit 
pirinenc per la seva condició de municipi i que tenia una 
certa transcendència econòmica, doncs hi tenien lloc 
populoses fires de pells que permetien que les tribus de 
les altes valls de l’actual Pallars, que no parlaven ni llatí 
ni català, sinó un llenguatge bascoide que va perdurar 
fins al segle x, intercanviessin les pells dels animals 
salvatges que caçaven.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo
ració	al	projecte	de	la	variant	de	la	carre
tera	N260,	a	Gerri	de	la	Sal,	de	les	mo
dificacions	tècniques	necessàries	per	a	
facilitar	l’accés	a	l’ermita	de	la	Mare	de	
Déu	d’Arboló	des	dels	pobles	més	sep
tentrionals	del	Pallars	Sobirà
Tram. 250-02742/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68034 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

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 d’evitar que la 
variant de la carretera N-260, Eix Pirinenc, a 
Gerri de la Sal, comporti un «allunyament» de 
l’ermita de la Mare de Déu d’Arboló dels pobles 
més septentrionals del Pallars Sobirà

Exposició de motius

Quan l’etnògraf pallarès Joan Lluís visità el poble del 
Compte a principis dels anys 60 del segle passat, una 
dona velleta li comentà: «... Lo dia de l’Aplec de la Ver-
ge d’Arboló, que és aquella capella que mos mire, se 
tenive el costum de fer coure un sac de quatre cortans 
de cargols a la vinagreta, pa i vi. I deseguit s’arrencave 
un ball a la plaça, que donave ancant de veure...».

L’Aplec de la Verge d’Arboló, que té lloc cada primer 
diumenge de maig amb la celebració de 3 misses, aplega 
durant el matí aplega centenars de persones, gent gran, 
joves i també canalla, procedents de tots els racons dels 
dos Pallars, des de Farrera a la Torre de Capdella i des 
de Rubió a Biscarri.

Antigament, a més dels oficis religiosos, del repartiment 
del pa beneït i del cant dels Goigs, innombrables colles 
de joves ballaven i cantaven i la gent s’aplegava en grups 
per menjar, tal com la dona del Compte ho explicava a 
Joan Lluís i aquest ho recull al volum II de la seva obra 
El meu Pallars amb la cita expressada.

Fent una mica d’història, l’any 1860 el Bisbe Caixal, bisbe 
d’Urgell, va posar en entredit el santuari d’Arboló per ha-
ver-s’hi fet ball a la placeta. Fou aquest mateix bisbe el qui 
va projectar l’immens i interessant edifici del Seminari de 
la Seu d’Urgell, on milers de joves pirinencs van estudiar 
el batxillerat fins a finals dels anys 70 del darrer segle.

La Mare de Déu d’Arboló és invocada pels pallaresos 
en temps de sequera, pels raiers quan navegaven sota el 

restauració del romànic català més emblemàtic i valuós, 
que inclou Santa Maria de Covet.

Però una de les afectacions més greus que amenacen 
la continuïtat del ric patrimoni de figures esculpides 
en pedra arenisca d’aquest temple és la meteorització 
ocasionada pels elements meteorològics com les oscil-
lacions tèrmiques, la humitat, el gel o, molt especial-
ment, l’acció del vent que bufa de nord, el vent de port, 
que aixeca sorra i partícules que impacten amb força 
intensitat durant segles principalment sobre la zona ori-
entada a nord de la portada. Les figures amb aquesta 
orientació han estat erosionades pels agents meteorolò-
gics amb resultats ben visibles.

Sabedors de què el ramal d’accés a Santa Maria de Co-
vet des de la carretera L-1412, la via d’entrada per excel-
lència als Pallars des de Barcelona, presenta un estat de 
conservació lamentable, doncs el paviment està enfonsat 
en diversos trams, no hi ha senyalització horitzontal 
ni existeixen elements catadiòptrics que afavoreixin la 
circulació de nit.

Entenent que el Pallars Jussà és una de les comarques 
catalanes en què els paràmetres socioeconòmics i de-
mogràfics són més dèbils, i que el turisme rural, i molt 
especialment el de caràcter cultural, pot esdevenir cada 
cop més un element dinamitzador i catalitzador d’un 
seguit de canvis necessaris, com ara l’increment de po-
blació als nuclis pallaresos.

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 de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, a:

a) Programar la pavimentació amb rajola urbana rústica 
l’entorn de l’església de Santa Maria de Covet, al mu-
nicipi d’Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà, per tal de 
disminuir l’efecte abrasiu de les partícules arrossegades 
pel vent que xoquen contra les façanes del temple i en 
malmeten de forma visible el singular conjunt escultòric 
de la portada.

b) Encarregar la redacció d’un projecte de condiciona-
ment del paviment i senyalització horitzontal del ramal 
d’accés a Covet i a la seva església des de la carretera 
L-1412, popularment coneguda com a carretera de Co-
miols.

Palau del Parlament, 4 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU



22 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 657

58

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

tècniques que calguin per tal de mantenir la possibilitat 
de què els vehicles procedents del Pallars Sobirà central 
i septentrional segueixin accedint al santuari de la Mare 
de Déu d’Arboló per un carril al qual s’accedeixi abans 
d’entrar al túnel de la variant.

Palau del Parlament, 3 de març 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	el	soterra
ment	de	la	línia	de	Ferrocarrils	de	la	Ge
neralitat	al	pas	per	Balaguer	(Noguera)
Tram. 250-02743/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68035 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep Maria Pelegrí 
i Aixut, Portaveu adjunt, Anna Miranda i Torres, i Jo-
sep Rull i Andreu, Diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució:

Exposició de motius

En data 10 de gener de 2006, l’Ajuntament de Balaguer 
i l’entitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) signaren un conveni, l’objecte del qual era regu-
lar les condicions i circumstàncies urbanístiques per a 
permetre el soterrament parcial de la línia ferroviària 
«Lleida - La Pobla de Segur» al seu pas pel nucli urbà 
del municipi de Balaguer i que acolliria l’estació ara 
existent en superfície.

En base a aquest conveni, FGC assumeix el compromís 
de dur a terme i impulsar tots els tràmits precisos a fi 
i efecte d’executar el soterrament descrit en la clàusu-
la segona i l’Ajuntament de Balaguer es compromet a 
incloure com a part del sector INPACSA en la modifi-
cació de normes subsidiàries del municipi, en aquesta 
àrea del seu entorn la superfície delimitada en el plànol 
que incorpora el conveni i que queda sotmesa als parà-
metres edificables previstos per al sector inclosos a la 
clàusula Tercera

En compliment de les seves obligacions assumides en 
aquell conveni, l’Ajuntament de Balaguer va tramitar 
l’esmentada modificació de normes subsidiàries que van 
ser aprovades definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme en data 16 de febrer de 2006.

L’Ajuntament de Balaguer continuant el compliment de 
l’acord subscrit va procedir a la redacció, tramitació i 
aprovació del pla de millora urbana en l’àmbit d’IN-
PACSA.

santuari duent càrregues de ferro i bigues de fusta cap a 
la terra baixa, pels xicots i xicotes que buscaven parella: 
tan sols els calis posar el peu en un gran soc, esclop en 
català estàndard, i desitjar un nuviatge.

De la mateixa manera que al Solsonès hi ha noies que 
es diuen Claustre i a Calaf Calamanda, hi ha noies 
pallareses que es diuen Arboló.

Aquest santuari, que en temps no gaire reculats havia 
disposat d’un pelegrí que certes èpoques de l’any volta-
va pel Pallars a lloms d’una ruqueta demanant almoina 
pel manteniment de l’ermita, avui és gestionada per un 
patronat que, juntament amb la parròquia, programen i 
organitzen no tan sols l’aplec anual sinó també diverses 
misses al llarg de tot l’estiu i algunes audicions de mú-
sica clàssica. Les visites a l’ermita per veure la imatge 
de la Mare de Déu que du a la falda el Nen Jesús que es 
toca els dits d’un peu amb una ma, sovintegen durant 
tot l’any.

A la devoció mil·lenària dels pallaresos per aquesta ad-
vocació de la Verge hi hem d’afegir les nombroses visi-
tes de curiosos i de turistes culturals, impressionats per 
una església situada alterosament sobre el riu Noguera 
Pallaresa i construïda amb carreus molt ben tallats i 
quadrejats, que contrasten amb la rusticitat de la pedra 
que basteix la major part de les esglésies pallareses, 
pedres tot just tocades i sense quadrejar talment com si 
fossin a una paret de pedra seca de bancal.

Fins a la data, els pallaresos del nord que s’adrecen a 
aquest santuari van seguint l’Eix Pirinenc fins al poble 
del Compte, abans de Gerri de la Sal, on realitzen un 
canvi de sentit i remunten cap a l’aparcament d’Arboló.

Sabedors de què, fruit del projecte de la variant de la 
carretera N-260 a Gerri de la Sal que ha aprovat el 
Ministeri de Foment, amb la eliminació del poble del 
Compte i la desaparició dels accessos nord a Gerri de la 
Sal i als pobles del Pla de Corts i de la Vall d’Ancs, tots 
els vehicles procedents del Pallars Sobirà que vulguin 
visitar el santuari de la Mare de Déu d’Arboló hauran 
de travessar Gerri de la Sal pel túnel de la variant, can-
viar de sentit a la rotonda del pont de Baen, i tornar a 
travessar Gerri per l’actual travessia urbana per poder 
arribar a l’aparcament de l’ermita,

Coneixedors de què la desaparició de l’accés nord a 
Gerri de la Sal comportarà un «allunyament» d’uns 
8-10 minuts a les persones que viatgin des del Pallars 
Sobirà central i septentrional per visitar el santuari de 
la Mare de Déu d’Arboló i, en definitiva, els dies d’aplec 
per Gerri de la Sal transitarà el doble de vehicles que 
actualment, doncs als procedents de Tremp-la Pobla de 
Segur s’hi afegiran els del Pallars Sobirà,

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 de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, a incorporar al 
projecte de la variant de la carretera N-260 a Gerri de 
la Sal aprovat pel Ministeri de Foment les modificacions 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	protocol	d’actuació	per	a	les	emer
gències	psiquiàtriques	domiciliàries
Tram. 250-02744/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Assumpció Laïlla i 
Jou, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent:

Proposta de resolució sobre la creació d’un pro-
tocol d’actuació per les emergències psiquiàtri-
ques domiciliàries

Exposició de motius

L’atenció a la urgència psiquiàtrica sempre requereix 
d’una cura i coordinació extrema de tots els professio-
nals implicats, degut a que en molts casos, la no consci-
ència de malaltia i la simptomatologia negativa de molts 
trastorns mentals exacerbada en moments de crisi, fan 
que la situació sigui de risc, tant per la persona malalta 
com pel personal que dona aquesta atenció.

Quan aquesta primera atenció s’ha de produir al domi-
cili de la persona afectada, amb la complicitat o no de la 
família, encara demana molta més coordinació i mesura 
en aquesta atenció, perquè hauran d’entrar en joc –a 
banda de personal sanitari, que no és expert en l’atenció 
psiquiàtrica–, els cossos de seguretat i la policia local.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a crear un protocol d’actuació per a l’atenció psi-
quiàtrica domiciliària d’urgència que incorpori a tots els 
professionals que hauran d’actuar en aquest cas –SEM, 
cossos de seguretat, policia local, àmbit judicial–, en 
un termini d’un any.

Palau del Parlament, 4 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Assumpció Laïlla i Jou
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Aquest pla de millora urbana va ésser aprovat definitiva-
ment per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
en acord de data 15 de febrer de 2007.

D’acord amb la clàusula novena del conveni subscrit, 
FGC havia d’iniciar les obres de soterrament transcor-
reguts 18 mesos des de l’aprovació definitiva del pla 
de millora urbana del sector, és a dir al maig de 2009.

FGC no sols ha incomplert la seva obligació de redac-
tar el projecte de soterrament i endegar l’execució de 
les obres sinó que ara, el propi Departament de Políti-
ca Territorial que va aprovar la normativa urbanística 
que contempla el soterrament de la línia de ferrocarril 
planteja una alternativa del projecte constructiu que no 
s’ajusta a les previsions del planejament urbanístic.

És evident que la consideració d’una alternativa cons-
tructiva diferent a la convinguda el seu dia amb FGC i 
aprovada pel propi Departament de Política Territorial 
constitueix un greu incompliment constructiu per part 
de FGC.

Donades totes aquestes consideracions i el perill poten-
cial que representa la línia en superfície que travessen 
diàriament alumnes del CEIP Mont-Roig, CEIP Gaspar 
de Portoles, IES Ciutat de Balaguer, la llar d’infants, 
així com la zona esportiva i firal, el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Dur a terme el soterrament parcial de la línia de 
ferrocarrils «Lleida - La Pobla de Segur», al seu pas 
pel nucli urbà de Balaguer, d’acord amb el compromís 
assumit per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
en el conveni signat en data 10 de gener de 2006 amb 
l’Ajuntament de Balaguer.

2. Modificar la normativa urbanística que contempla 
el soterrament de la línia de ferrocarril, plantejant les 
alternatives del projecte constructiu que s’ajusti a les 
previsions del planejament urbanístic del municipi de 
Balaguer, d’acord amb allò acordat en el conveni signat 
entre aquest ajuntament i Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya en data 10 de gener de 2006.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Maria Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Anna Miranda i Torres, diputada del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	places	de	cicles	de	formació	profes
sional	als	centres	educatius	de	Girona	
per	al	curs	20102011
Tram. 250-02746/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 68057 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Enric Millo i Rocher diputat, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenten la següent proposta de resolu-
ció, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Educació i Universitats

Exposició de motius

El Consell Escolar Municipal de Girona recomana en 
un dels seus informes sobre el procés de preinscripció 
escolar 2010-2011 que sigui revisada la oferta de la For-
mació Professional tan pel que fa a cicles i famílies com 
al nombre de places d’aquesta ciutat.

Així doncs, tal i com recomana el mateix CEM i donat 
el context de crisi econòmica actual que ha fet créixer 
de manera significativa la sol·licitud de places per cursar 
aquest tipus de Formació en aquesta ciutat, tal i com 
indiquen les dades dels cursos 2008-2009 i 2009-2010, 
és evident que cal que es disposi de un nombre més 
elevat de places i alhora també d’una més i millor oferta 
formativa pel que fa a la FP.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incrementar el nombre de places per cursar 
cicles de Formació Professional al centres de la ciutat 
de Girona pel proper curs 2010-2011.

Palau del Parlament, 8 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré  Josep Enric Millo i Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	l’oferta	de	formació	professional	per	
al	curs	20102011	a	Girona
Tram. 250-02745/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 68056 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Enric Millo i Rocher diputat, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenten la següent proposta de resolu-
ció, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Educació i Universitats

Exposició de motius

El Consell Escolar Municipal de Girona recomana en 
un dels seus informes sobre el procés de preinscripció 
escolar 2010-2011 que sigui revisada la oferta de la For-
mació Professional tan pel que fa a cicles i famílies com 
al nombre de places d’aquesta ciutat.

Així doncs, tal i com recomana el mateix CEM i donat 
el context de crisi econòmica actual que ha fet créixer 
de manera significativa la sol·licitud de places per cursar 
aquest tipus de Formació en aquesta ciutat, tal i com 
indiquen les dades dels cursos 2008-2009 i 2009-2010, 
és evident que cal que es disposi de un nombre més 
elevat de places i alhora també d’una més i millor oferta 
formativa pel que fa a la FP.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a revisar de manera urgent l’oferta de cicles i 
famílies de Formació Professional que s’ofereixen a la 
ciutat de Girona (Gironès), el qual identifiqui els canvis 
que cal fer en aquesta oferta per tal d’adaptar-la a la 
demanda real que hi ha actualment d’aquests estudis 
en aquesta ciutat.

Palau del Parlament, 8 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré  Josep Enric Millo i Rocher 
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L’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb un treball 
productiu, amb activitats relacionades amb el mante-
niment i la cura d’entorns urbans o del medi ambient, 
amb la millora en les condicions de vida dels pobles i les 
ciutats a través de la dotació de serveis socials i comu-
nitaris, així com amb qualsevol altra activitat d’utilitat 
pública o social i molt relacionada amb el seu entorn, 
que permeti la inserció laboral, recuperant, al mateix 
temps, oficis artesanals o tradicionals, preferentment 
mitjançant la incorporació de noves tecnologies, i són 
per a joves en situació d’atur de 16 a 25 anys.

Els tallers d’ocupació són programes públics d’ocupació 
i formació que tenen com a finalitat millorar l’ocupa-
bilitat de les persones en situació d’atur de 25 anys o 
més, facilitant la seva incorporació al mercat de treball.

Els tallers d’ocupació fan obres o serveis d’utilitat pú-
blica i d’interès social. Aquestes obres o serveis han de 
possibilitar als treballadors participants la realització 
d’un treball efectiu que, conjuntament amb la formació 
professional rebuda al llarg del projecte, que haurà d’es-
tar relacionada directament amb el treball a desenvolu-
par, millori la seva qualificació professional i afavoreixi 
la seva inserció laboral.

Actualment aquest tres programes es troben en una situ-
ació molt complexa donat que per part del Departament 
de Treball no es preveu obrir convocatòria de subvenció 
per aquest any 2010 i això posa en risc i fa trontollar 
la continuïtat dels projectes d’aquests programes arreu 
del territori, i en un moment com l’actual en que la crisi 
econòmica està fent augmentar de manera espectacular 
el nombre d’aturats considerem que no és el millor mo-
ment per retallar i suprimir aquest tipus de subvencions.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Crear una partida econòmica per un valor mínim de 
80 milions d’Euros per atendre les subvencions pels pro-
grames d’Escola Taller, Cases d’Ofici i Tallers d’Ocu-
pació existents a Catalunya per a l’any 2010.

2. Obrir de manera immediata i sense més demora la 
convocatòria relativa a aquests programes d’Escola 
Taller, Cases d’Ofici i Tallers d’Ocupació existents a 
Catalunya per a l’any 2010.

Palau del Parlament, 8 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré  Josep Enric Millo i Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	partida	econòmica	per	a	les	sub
vencions	als	programes	d’escola	taller,	
cases	d’oficis	i	tallers	d’ocupació
Tram. 250-02747/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 68058 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Enric 
Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra 
presenten la següent Proposta de resolució per tal que 
sigui substanciada a la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme: 

Exposició de motius

Els programes d’Escoles Taller, Cases d’Oficis i Ta-
llers d’Ocupació es configuren com a programes mixtos 
d’ocupació i formació que tenen com a objecte millorar 
l’ocupabilitat dels desocupats, mitjançant la realització 
d’obres o serveis d’interès general i social que possibi-
liten als alumnes treballadors la realització d’un treball 
efectiu que, juntament amb la formació professional 
ocupacional rebuda, tracte d’aconseguir la seva quali-
ficació professional i afavorir la seva inserció laboral.

Les escoles taller són unitats de caràcter temporal en 
les quals l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb 
un treball productiu, amb activitats relacionades amb la 
recuperació o promoció del patrimoni artístic, històric, 
cultural o natural; amb la rehabilitació d’entorns urbans 
o del medi ambient; amb la recuperació i condiciona-
ment d’infraestructures de titularitat pública que servei-
xin com a base per als centres d’iniciativa empresarial, 
així com amb qualsevol altra activitat de caràcter públic 
o social que permeti la inserció a través de la professio-
nalització i adquisició d’experiència dels participants.

Els projectes d’escoles taller consten d’una etapa forma-
tiva d’iniciació i una altra etapa de formació en alter-
nança amb el treball, dirigides a l’aprenentatge, qualifi-
cació i adquisició d’experiència professional. La durada 
d’ambdues fases és de manera general de dos anys, i 
són per a joves en situació d’atur d’entre 16 a 25 anys.

Les cases d’oficis es configuren com a centres d’apre-
nentatge i d’animació de l’ocupació juvenil de caràcter 
temporal, dependents de l’entitat que les promogui, amb 
implantació principalment als nuclis urbans, als quals es 
registra i concentra el nombre més gran de joves en atur.
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viment econòmic de la totalitat de la pesca extractiva 
a Catalunya i un muntant semblant al què representa la 
producció d’arròs al Delta, 

A Catalunya s’han respectat escrupolosament totes les 
normatives imposades per l’ICCAT i a més, la pròpia 
empresa ha realitzat investigació amb fons propis; in-
vestigació que els ha portat a poder demostrar cientí-
ficament que la recuperació de la tonyina vermella és 
possible. Demostració que la pròpia empresa va presen-
tar en la darrera reunió anual de l’ICCAT que es va fer 
el passat mes de novembre a Recife (Brasil)

L’any 2006, a Dubrovnik, l’ICCAT va aprovar un pla 
plurianual de recuperació de la tonyina vermella de 15 
anys de durada.

Aquest any, a Recife, s’ha rebaixat la quota un quaranta 
per cent; això vol dir que les 1.1655 Tm de quota pels 
nostres vaixells de l’any 2009 passen a 700 el 2010. 
Hem arribat a un punt límit en quant a la viabilitat em-
presarial; una altra rebaixada suposaria la desaparició 
de l’empresa amb totes les conseqüències que això com-
portaria.

Els tonyinaires de l’Ametlla han fet els deures i no són 
responsables de la situació provocada per les males 
pràctiques d’altres. Es constata que la flota pesquera 
de tonyina vermella de l’Ametlla de Mar ha acomplert 
escrupolosament les normes establertes per l’ICCAT 

Des del convenciment de què defensem una pesqueria 
responsable i un model empresarial de futur, els sota-
signats, portaveus dels diferents grups parlamentaris al 
Parlament de Catalunya, presentem la següent 

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme les gestions necessàries per tal que: 

El Govern d’Espanya intervingui davant la Unió Euro-
pea en la defensa de la continuïtat de la flota d’encercla-
ment de l’Ametlla de Mar per a la pesca de la tonyina 
vermella i exigeixi, a totes les pesqueries d’aquesta es-
pècie a la UE, l’estricte compliment de les normatives 
imposades per l’ICCAT tot aplicant tolerància zero per 
a la pesca il·legal de l’esmentada espècie.

Palau del Parlament, 3 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, GP CiU; Miquel Iceta i Llo-
rens, GP SOC - CpC; Anna Simó i Castelló, GP ERC;  
M. Dolors Montserrat i Culleré, GP PPC; Jose Domin-
go, Grup Mixt 

Proposta	de	resolució	sobre	la	defensa	
davant	la	Unió	Europea	de	la	continuïtat	
de	la	flota	d’encerclament	de	l’Ametlla	
de	Mar	(Baix	Ebre)	per	a	la	pesca	de	la	
tonyina	vermella
Tram. 250-02748/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Grup Mixt
Reg. 68213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb el 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenten la següent Proposta 
de resolució: 

Exposició de motius

A Catalunya, concretament a l’Ametlla de Mar, està 
ubicada la única flota de pesca de la tonyina vermella de 
l’Estat Espanyol en la modalitat d’encerclament.

L’esmentada flota la formen 6 vaixells que pesquen, 
només, durant el període comprès entre el 15 de maig i 
el 15 de juny. Això vol dir que, durant 11 mesos, cada 
any estan de veda.

Les empreses tonyinaires de l’Ametlla aconsegueixen 
un valor afegit molt important ja que les pesqueries no 
van directament al mercat sinó que les posen en gàbies 
per engreixar; així, de tonyines de 30 kg –que és el pes 
mínim que han de tenir les tonyines per ser pescades– 
n’aconsegueixen de pes 3 i 4 vegades superiors mitjan-
çant el procés d’engreix a les gàbies.

Aquesta modalitat també els permet regular millor el 
mercat.

Aquesta activitat ha anat creixent en el darrers anys i 
actualment dóna feina a més de 200 treballadors durant 
tot l’any. És fàcil deduir la importància d’una empresa 
d’aquestes característiques en el municipi de l’Ametlla 
i també a la comarca del Baix Ebre.

Des de fa uns anys, l’ICCAT (Organització Internaci-
onal de la Tonyina de l’Atlàntic Nord) ha anat reduint 
la quota dels diferents països, ja que l’espècie patia una 
baixada considerable de l’estoc; baixada que era degu-
da, bàsicament, a la pesca il·legal i al poc control que 
feien països com França i Itàlia que tenen una flota des-
proporcionada en relació a la quota que tenien atorgada.

L’empresa ubicada a l’Ametlla va tenir, l’any 2008, un 
moviment econòmic brut que representa el 25% del mo-
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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 establir una línia d’ajudes extraordinàries per 
cobrir les despeses derivades de l’emergència que han 
hagut de cobrir els municipis afectats per la nevada del 
8 de març passat.

Palau del Parlament, 11 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Eu-
dald Casadesús i Barceló; Elena Ribera i Garijo; Santi 
Vila i Vicente; Xavier Crespo i Llobet; Dolors Rovirola 
i Coromí; Carles Puigdemont i Casamajó; Xavier Dilmé 
i Vert, diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	les	actua
cions	per	a	evitar	el	tancament	de	Ber
gadana	Solutions,	SL
Tram. 250-02750/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Montserrat Ribera i 
Puig, Eudald Casadesús i Barceló i Meritxell Borràs i 
Solé, diputats 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

Després que el passat mes de desembre s’extingís l’Ex-
pedient de regulació d’ocupació (ERO) temporal que es 
va iniciar el mes de maig a l’empresa Bergadana Solu-
tions, SL i que ha afectat 42 dies laborables del 90% de 
la plantilla, i davant l’anunci de l’empresa, el passat mes 
d’octubre de 2009, sobre la presentació del concurs de 
creditors que podia afectar a 70 dels 134 treballadors.

Atès que nous inversors van adquirir el 80% del capital 
d’aquesta empresa,

Davant la perseverança dels treballadors per salvar 
aquesta activitat a la comarca del Berguedà, i la denún-
cia pública sobre el pla de viabilitat presentat que només 
contemplava la fabricació de vehicles funeraris i no les 
ambulàncies i els cotxes policials i on no s’especificava 
de quin lloc sortirien els recursos.

Després d’haver iniciat l’empresa el procés concursal 
que ha provocat que els clients poguessin tenir certa 

Proposta	de	resolució	sobre	l’atorga
ment	d’una	línia	d’ajuts	per	als	munici
pis	afectats	per	la	nevada	del	8	de	març	
del	2010
Tram. 250-02749/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa de la comissió d’afers institucionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Eudald Casadesús i 
Barceló, Elena Ribera i Garijo, Santi Vila i Vicente, Xa-
vier Crespo i Llobet, Dolors Rovirola i Coromí, Carles 
Puigdemont i Casamajó, Xavier Dilmé i Vert, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen als articles 145 i 146 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent

Exposició de motius

La situació viscuda a Catalunya arran de la nevada del 
dia 8 de març passat, va comportar la paralització de 
bona part del país,

La xarxa viària va romandre col·lapsada durant hores 
i hores,

El subministrament elèctric va quedar interromput, fet 
que va tenir afectacions en el transport ferroviari,

Així mateix la telefonia mòbil va quedat interrompuda 
impedint la comunicació de les emergències,

Certament, el temporal va ocasionar danys d’una enor-
me envergadura,

Especialment caòtic és el cas de municipis de les co-
marques gironines, els quals s’han vist gravíssimament 
afectats per culpa de la manca de subministrament elèc-
tric des del 8 de març passat.

Quatre dies sense electricitat per a més de 50.000 per-
sones han suposat pèrdues econòmiques per a comerços 
i empreses. Però tenint en compte que l’epicentre de la 
zona perjudicada és un focus turístic de primer ordre 
del nostre país, la situació es fa insostenible.

Els fets es compliquen amb d’altres talls de subminis-
trament com l’aigua i el gas. Això, en efecte, ocasiona 
greus perjudicis per a la gent d’aquests municipis.

I, sumat a tot aquest seguit d’afectacions, la desinfor-
mació per part del govern als alcaldes i alcaldesses ha 
incrementat la sensació d’indignació.

Atesos els greus perjudicis que ha comportat la neva-
da del 8 de març passat amb gravíssimes afectacions 
en els subministraments bàsics d’electricitat, telefonia, 
aigua i gas, en municipis de les comarques gironines, 
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Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora
ció	pel	Departament	de	Cultura	i	Mitjans	
de	Comunicació	d’un	informe	sobre	les	
conseqüències	de	la	variant	de	la	carre
tera	N260	a	Gerri	de	la	Sal
Tram. 250-02751/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68244 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa de la comissió política cultural

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 Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comunicació emeti 
un informe sobre les conseqüències de la variant 
de la carretera N-260, Eix Pirinenc, a Gerri de 
la Sal, vila declarada Patrimoni cultural d’in-
terès nacional

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta 
del Departament de Cultura, va declarar per acord de 
10 d’octubre de 1995, publicat al BOE núm. 272, de 14 
de novembre de 1995, Bé cultural d’interès nacional 
(BCIN) la vila de Gerri de la Sal en la categoria de con-
junt històric, i l’església de Santa Maria en la categoria 
de monument històric, i per acord de 6 de febrer de 1996, 
publicat al BOE núm. 72, de 23 de març de 1996, també 
va declarar Bé cultural d’interès nacional en la categoria 
de monument històric l’Alfolí de la Sal i les Salines de 
Gerri de la Sal,

Els motius que varen fonamentar aquesta declaració 
d’unes figures de protecció patrimonial tan severa són 
obvis, però podem remarcar, entre altres, la fàcil iden-
tificació d’una Vila closa, amb les cases compactades 
i una xarxa dendrítica de carrerons que s’aboquen cap 
al pont romànic que fins l’any 1959, en què es va cons-
truir el modern Pont de Baent, constituïa l’única via per 
anar als pobles d’Useu, Enseu, Bresca, Buseu, Baent, 
Castellnou i Sarroca de Baent, al Pallars Sobirà, i per 
accedir a la comarca de l’Alt Urgell pels pobles de Taús 
i Espaent.

El Monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, fundat 
l’any 807 amb l’advocació de Sant Vicenç i sota la juris-
dicció del Bisbat d’Urgell, adoptà inicialment la Regla 
de Sant Fruitós, l’any 839 va passar a regir-se per la 
Regla de Sant Benet, assolint la seu màxima expansió 
durant els segles xii i xii. L’historiador Ignasi Maria 
Puig i Ferreté, de Casa Carrera de Rialp, a la seva tesi 

desconfiança i hi haguessin comandes perdudes, pel 
temor que no s’acabin si l’empresa acaba tancant.

Després que el Comitè d’empresa i l’antiga propietat 
s’han posat en contacte amb el conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa, i la consellera de Treball i, a 
través de politics de la comarca, amb diferents càrrecs 
del Govern per tal d’intentar salvar la difícil situació 
de l’empresa

De res ha servit, ja que tot han estat promeses de bones 
intencions, per part del Govern, però sense cap mena 
de resultat.

L’empresa té un llarga experiència en R+D de transfor-
mació de vehicles i l’antiga propietat de l’empresa i el 
comitè d’empresa estan convençuts que el mercat de 
ve hicle funerari, ambulàncies i policia es un mercat  
recuperable.

I enmig de tot plegat el Govern de la Generalitat fa 
un concurs de rènting de 1.168 vehicles destinats als 
Mossos d’Esquadra i s’adjudica a una empresa financera 
holandesa que subcontractarà la fabricació dels vehicles 
a una empresa carrossera de Ciudad Real.

Bergadana Solutions,SL presenta a l’empresa de rèn-
ting la seva oferta per un total de transformació de 157 
vehicles i un cost aproximat de 3 milions d’euros (cost 
de transformació dels vehicles inferior a l’adjudicatària 
final, Tecnove). Però Bergadana Solutions,SL no podrà, 
tot i ser proveïdor dels Mossos d’Esquadra, fabricar ni 
aquest 13% de la comanda a la que aspirava, i el resultat, 
a dia d’avui, serà l’atur per a tots els seus treballadors.

Si l’empresa acaba amb un tancament afectarà als  
134 tre balladors de Bergadana Solutions i també a altres 
empreses del territori que són proveïdors d’aquesta i, 
per tant, comportarà la pèrdua de molts llocs de treball.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter-
me les actuacions necessàries per tal de donar suport i 
trobar formules per salvar la situació de l’empresa Ber-
gadana Solutions, SL, i evitar el seu tancament.

Palau del Parlament, 10 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Montserrat Ribera i Puig, Eudald Casadesús i Barceló, 
Meritxell Borràs i Solé, diputats del G. P. de CiU
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, a redactar un in-
forme sobre les conseqüències que tindrà l’obertura de 
la variant de la carretera N-260, Eix Pirinenc, a Gerri 
de la Sal, tal com ha estat projectada pel Ministeri de 
Foment, sobre una vila declarada Bé cultural d’interès 
nacional (BCIN).

Palau del Parlament, 11 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
d’inversions	en	conservació	i	millora	de	
les	infraestructures	elèctriques
Tram. 300-00270/08

Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 68557 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.03.2010

A la Mesa del Parlament

Enric Millo i Rocher, Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb 
el que disposa l’article 138 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent interpel·lació al Govern per tal que 
sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar els 
propers dies 24 i 25 de març d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
pel que fa a la política d’inversions en conservació i 
millora de les infraestructures elèctriques a Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de març de 2010

Josep Enric Millo i Rocher

doctoral destaca el tret singular de la dependència du-
rant un temps del cenobi provençal de Sant Víctor de 
Marsella, a finals del segle x.

Finalment, l’any 1836 el Monestir i les seves propie-
tats varen ser expropiats per Juan Álvarez Mendizábal, 
ministre de la regent María Cristina de Borbó, en la 
denominada Desamortització de Mendizábal. Després 
de l’exclaustració de 1836, la comunitat benedictina es 
va dispersar i va finalitzar la vida monacal. El darrer 
abat, Antoni de Gudell i de Piniés, es va desplaçar a la 
veïna vila de Peramea, mantenint totes les considera-
cions del seu càrrec, passant la resta de la seva vida a 
Casa Muntané de Peramea, que encara avui manté la 
tipologia arquitectònica d’aquella època.

En temps més reculats, el Monestir de Gerri va fer fun-
cions comparables a una Universitat, centre d’estudis 
on es formaven els hereus de la Casa comtal pallaresa, 
extingida el 1492 amb la derrota del Comte Hug Roger 
III a mans de la Casa Ducal de Cardona, que annexionà 
el darrer comtat independent de la Catalunya medieval 
a la Casa reial de Catalunya i Aragó.

Del conjunt del Monestir tan sols queda l’església ceno-
bial de Santa Maria, que posseeix una gran riquesa es-
cultòrica en els capitells conservats. Darrerament s’han 
efectuat un seguit d’intervencions arqueològiques que 
han deixat al descobert part del claustre.

Un altre dels trets patrimonials destacables de Gerri de 
la Sal és el sistema d’eres i salines, situades al marge 
dret del riu Noguera Pallaresa, que permetien obtenir 
sal comú (clorur sòdic) per evaporació de l’aigua que 
sorgeix de la font salada de Gerri, alimentada ben segur 
per les capes salines del Keuper ( fàcies del Triàsic) que 
dóna al paisatge urbà de Gerri una marcada persona-
litat.

Vist que l’Ajuntament de Baix Pallars i els veïns de 
Gerri de la Sal han manifestat el seu rebuig al projecte 
de variant de la N-260 a Gerri, entre altres motius per la 
repercussió econòmica negativa que tindrà sobre el seu 
atractiu patrimoni cultural, que deixarà de ser accessi-
ble als turistes i visitants com actualment i considerar 
entre altres coses que un cop aquests hagin rebassat la 
població per la variant no tornaran enrere,

Atès que la declaració de BCIN implica que els pro-
pietaris d’immobles de Gerri de la Sal han d’obtenir 
un informe del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació per a poder efectuar qualsevol obra que 
afecti la façana dels seus edificis, com ara pintar-les o 
refer-ne un balcó,

Considerant que amb més raó el Departament de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació també ha d’informar sobre 
les implicacions, les conseqüències i les afectacions que 
la projectada variant de la N-260 a Gerri de pot repre-
sentar per a un Bé Cultural d’Interès Nacional com és 
la vila de Gerri de la Sal,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	situació	
econòmica	general
Tram. 300-00273/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68642 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.03.2010

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 a la situa-
ció econòmica general, i en especial referència al sector 
turístic i a l’economia de les Comarques Gironines?

Palau del Parlament, 19 de març de 2010

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

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	tall	de	
subministrament	elèctric	a	les	comar
ques	de	Girona	a	conseqüència	de	la	
nevada	del	8	de	març	de	2010
Tram. 300-00271/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68640 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.03.2010

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 tall de 
subministrament elèctric, a les comarques de Girona, 
derivat de les nevades del passat 8 de març?

Palau del Parlament, 19 de març de 2010

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

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	situació	
viscuda	a	Catalunya	a	conseqüència	de	
la	nevada	del	8	de	març	de	2010
Tram. 300-00272/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68641 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.03.2010

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 a la situació viscuda a Catalunya en relació a les 
nevades del passat 8 de març?

Palau del Parlament, 19 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolu
ció	253/VIII,	sobre	el	debat	i	la	valoració	
dels	aspectes	del	programa	de	treball	
legislatiu	anual	de	la	Comissió	Europea	
que	són	competència	de	la	Generalitat
Tram. 290-00213/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 67889 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa de la Comissió

Núm. Iniciativa: 290-00213/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 253/VIII, 
sobre el debat i la valoració dels aspectes del programa 
de treball legislatiu anual de la Comissió Europea que 
són competència de la Generalitat.

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, de-
nominació i determinació de l’àmbit de competència 
dels departaments de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el 
que disposen els articles 140 i 146 del Reglament del 
Parlament, dono trasllat de l’informe de compliment 
de la Resolució 253/VIII (número de tramitació 290-
00213/08).

Barcelona, 8 de març de 2010

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

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

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Delegació	de	funcions	del	president	del	
Parlament
Tram. 246-00052/08

Resolució

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament 
i atès que he d’absentar-me de Catalunya els dies 18 i 
19 de març, 

Resolc: 

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
dent del Parlament en el vicepresident primer, Sr. Higini 
Clotas i Cierco, els dies 18 i 19 de març o eventualment 
fins al meu retorn (tram. 246-00052/08).

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

Ernest Benach i Pascual
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
521/VIII,	sobre	l’increment	de	places	de	
residència	per	a	persones	amb	discapa
citat	a	la	comarca	del	Garraf
Tram. 290-00463/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 67902 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00463/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 521/VIII, 
sobre l’increment de places de residència per a persones 
amb discapacitat a la comarca del Garraf.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 521/VIII, sobre l’increment 
de places de residència per a persones amb discapacitat 
a la comarca del Garraf (núm. tram. 290-00463/08), us 
informo del següent: 

La planificació de serveis d’atenció social especialit-
zada i domiciliària a Catalunya per atendre persones 
amb discapacitat, es realitza sobre la base territorial 
de la comarca. L’instrument de planificació existent és 
la Programació Territorial 2008-2012, que estableix el 
creixement necessari per a les persones amb discapa-
citat psíquica i física de llar residència i residència a la 
comarca del Garraf en el període 2008-2012.

Pel que fa a les places per a persones amb discapacitat 
psíquica, us informem que s’han concertat 20 places 
de residència, que donen resposta a l’ampliació de la 
Fundació de l’Ave Maria de Sitges.

D’altra banda, en llar residència, la Programació té pre-
vist un increment de 48 places a la comarca del Garraf.

Barcelona, 8 de març de 2010

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
516/VIII,	sobre	les	compensacions	i	les	
mesures	de	protecció	per	l’hospitalitza
ció	de	familiars
Tram. 290-00460/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 67992 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

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

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolucio 516/VIII, amb número 
de tramitació 290-00460/08, sobre les compensacions 
i les mesures de proteció per l’hospitalització de fami-
liars, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Peticions.

Barcelona, 5 de març de 2010

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
67992).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
20.04.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.03.2010.
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
523/VIII,	sobre	el	millorament	de	la	co
ordinació	entre	els	serveis	d’autobús	i	
els	ferroviaris	entre	Igualada	(Anoia)	i	
l’estació	de	ferrocarril	de	Martorell	(Baix	
Llobregat)
Tram. 290-00465/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 68237 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00465/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 523/VIII, 
sobre el millorament de la coordinació entre els serveis 
d’autobús i els ferroviaris entre Igualada (Anoia) i l’es-
tació de ferrocarril de Martorell (Baix Llobregat).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 523/VIII, sobre el mi-
llorament de la coordinació entre els serveis d’autobús 
i els ferroviaris entre Igualada (Anoia) i l’estació de 
ferrocarril de Martorell (Baix Llobregat) (núm. tram. 
290-00465/08), us informo del següent: 

En compliment del previst en el Pla de Transport de 
Viatgers de Catalunya aprovat pel Govern el 7 de gener  
de 2009, aquest Departament està duent a terme els tre-
balls per a la implantació d’unes millores en els serveis 
d’autobús entre Igualada i Martorell que permetran la 
millora de la coordinació amb el servei ferroviari i tam-
bé la millora de la comunicació dels municipis esmen-
tats i la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra.

En aquests moments s’està tramitant l’expedient cor-
responent per a la posada en funcionament d’aquesta 
millora que es preveu poder implantar en el segon tri-
mestre del 2010.

Barcelona, 9 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
522/VIII,	sobre	el	millorament	del	pavi
ment	i	de	les	barreres	de	seguretat	d’un	
tram	de	la	carretera	C44
Tram. 290-00464/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 68236 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00464/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 522/VIII, 
sobre el millorament del paviment i de les barreres de 
seguretat d’un tram de la carretera C-44.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 522/VIII, sobre el millora-
ment del paviment i de les barreres de seguretat d’un 
tram de la carretera C-44 (núm. tram. 290-00464/08), 
us informo del següent: 

S’han adjudicat les obres del reforçament del ferm i mi-
llores de les barreres de seguretat de la carretera C-44 
entre l’N-340 i el coll de Fatxes. Les obres, que tenen un 
pressupost de 2,71 milions d’euros, s’executaran durant 
aquest mateix any 2010 i inclouran també una millora 
de l’accés al nucli de Vandellòs.

Així mateix, també estan adjudicades les obres de re-
forç del ferm de la mateixa carretera C-44 entre el coll 
de Fatxes i l’encreuament amb l’Eix de l’Ebre, amb un 
pressupost de 2,3 milions d’euros

Barcelona, 9 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques



22 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 657

70

INFORMACIó

4.50.01.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
526/VIII,	sobre	la	gestió	de	les	actua
cions	del	Pla	de	transport	de	viatgers	
de	Catalunya	20082012
Tram. 290-00468/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 68239 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00468/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 526/VIII, 
sobre la gestió de les actuacions del Pla de transport de 
viatgers de Catalunya 2008-2012.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 526/VIII, sobre la ges-
tió de les actuacions del Pla de transport de viatgers de 
Catalunya 2008-2012 (núm. tram. 290-00468/08), us 
informo del següent: 

El Govern de la Generalitat de Catalunya està desen-
volupant el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 
2008-2012 aprovat el 7 de gener de 2009 en estreta col-
laboració amb l’Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona i els consorcis de transport públic de Lleida, 
Girona i el Camp de Tarragona, que participen activa-
ment en la gestió de les millores contingudes en el Pla 
en l’àmbit de les seves respectives competències.

Així, fins el 31 de desembre de 2009 s’han realitzat 134 
actuacions de millora dels serveis de transport públic 
de viatgers per carretera que han suposat un increment 
d’oferta del 18,38% quan l’objectiu del Pla a l’horitzó 
2012 és del 30%.

S’han consolidat, amb la participació activa dels con-
sorcis respectius els sistemes tarifaris integrats de l’àrea 
de Lleida, Girona i el Camp de Tarragona, i s’ha am-
pliat la integració tarifària al conjunt de les comarques 
de l’Anoia i el Bages amb l’acord amb l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona.

Així mateix s’ha posat en funcionament en tots els sis-
temes tarifaris integrats el nou títol de transport gratuït 
T-12 per als menors de 12 anys.

La voluntat del Govern és continuar treballant en la 
implementació del conjunt de mesures previstes en el 
Pla en col·laboració amb les respectives autoritats ter-
ritorials de mobilitat.

Barcelona, 9 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
524/VIII,	sobre	la	implantació	d’una	no
va	línia	de	transport	de	passatgers	en
tre	Igualada	(Anoia)	i	l’intercanviador	de	
serveis	de	transport	previst	a	la	Universi
tat	Autònoma	de	Barcelona,	a	Bellaterra	
(Cerdanyola	del	Vallès,	Vallès	Occidental)
Tram. 290-00466/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 68238 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00466/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 524/VIII, 
sobre la implantació d’una nova línia de transport de 
passatgers entre Igualada (Anoia) i l’intercanviador de 
serveis de transport previst a la Universitat Autònoma 
de Barcelona, a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Va-
llès Occidental).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 524/VIII, sobre la implan-
tació d’una nova línia de transport de passatgers entre 
Igualada (Anoia) i l’intercanviador de serveis de trans-
port previst a la Universitat Autònoma de Barcelona, a 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental) 
(núm. tram. 290-00466/08), us informo del següent: 

En compliment del previst en el Pla de Transport de Viat-
gers de Catalunya aprovat pel Govern el 7 de gener de 2009, 
aquest Departament està duent a terme els treballs per a la 
licitació del projecte per a la construcció d’un intercanvia-
dor a la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra 
que ha de convertir-se en un punt d’intercanvi de diversos 
serveis de transport públic, no només per a millorar l’ac-
cés mitjançant transport públic al centre universitari, sinó 
també, per a millorar la comunicació transversal entre els 
municipis de la segona corona metropolitana afavorint el 
transbordament en aquest intercanviador.

En el marc d’aquesta actuació i mentre no es construeix 
l’intercanviador, aquest Departament està duent a terme 
una actuació de millora dels serveis de transport en au-
tobús a la Universitat Autònoma entre els quals es pre-
veu millorar en el mes de març de 2010 el servei existent 
entre Igualada, Martorell i la Universitat, com també 
s’ha fet amb les comunicacions entre Santa Perpètua de 
Mogoda-Mollet i la UAB, i es preveu fer també durant 
el mes de març en el corredor Granollers-Parets-UAB.

Barcelona, 9 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
529/VIII,	sobre	la	commemoració	de	la	
personalitat	de	Francesc	Ferrer	i	Guàr
dia
Tram. 290-00471/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 67916 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00471/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 529/VIII, 
sobre la commemoració de la personalitat de Francesc 
Ferrer i Guàrdia.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 529/VIII, sobre la commemoració de la 
personalitat de Francesc Ferrer i Guàrdia (núm. tram. 
290-00471/08), us informo, amb el document annex 
facilitat per la Direcció General d’Acció Departamental, 
de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 8 de març de 2010

Josep-Lluís Carod-Rovira
Conseller de la Vicepresidència

Annex

Informe de compliment de la Resolució 529/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre la comme-
moració de la personalitat de Francesc Ferrer 
i Guàrdia

En compliment de l’esmentada Resolució, el Govern de 
la Generalitat ha dut a terme les següents actuacions: 

– Commemoració oficial de la Generalitat: 

El Decret 67/2008, d’1 d’abril (DOGC núm. 5103 del 
3.4.2008) estableix els criteris fonamentals de l’orga-
nització de la política commemorativa del Govern de 
la Generalitat, que es materialitza amb la creació de 
la Comissió de Commemoracions Històriques i Cultu-
rals. Aquesta Comissió és la responsable d’elaborar una 
proposta anual amb els esdeveniments o personatges 
objecte de commemoració per part de la Generalitat.

En data 24 de febrer de 2009, en sessió de Govern, va 
ser aprovada la relació dels esdeveniments i els per-
sonatges objecte de commemoració per la Generalitat 
l’any 2009, entre les quals hi ha la celebració dels 100 
anys de la Setmana Tràgica (inclou la commemoració 
de l’afusellament de Ferrer i Guàrdia).

Control	del	compliment	de	la	Resolu
ció	527/VIII,	sobre	la	coordinació	entre	
el	Pla	de	transport	de	viatgers	de	Cata
lunya	20082012	i	el	Pla	estratègic	de	la	
bicicleta	20082012
Tram. 290-00469/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 68240 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00469/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 527/VIII, 
sobre la coordinació entre el Pla de transport de viatgers 
de Catalunya 2008-2012 i el Pla estratègic de la bicicle-
ta 2008-2012.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 527/VIII, sobre la coordi-
nació entre el Pla de transport de viatgers de Catalunya 
2008-2012 i el Pla estratègic de la bicicleta 2008-2012 
(núm. tram. 290-00469/08), us informo del següent: 

Els treballs de desenvolupament del Pla de Transport 
de Viatgers de Catalunya s’estan duent a terme de for-
ma coordinada amb el Pla Estratègic de la Bicicleta 
de forma que en el conjunt d’actuacions per a afavorir 
l’intercanvi modal, i en el disseny de les estacions d’au-
tobusos, de ferrocarril i dels intercanviadors es tingui en 
compte l’establiment de mesures per a afavorir l’ús de 
la bicicleta tant a través de la instal·lació d’aparcaments 
específics com per a la disposició d’espais especialment 
en els serveis ferroviaris.

Barcelona, 9 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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Publicacions

– A la revista L’Avenç núm. 348 de juliol de 2009 pu-
blicació d’un article de Pere Gabriel que recull la seva 
intervenció a les Jornades del Centre d’Història Con-
temporània de Catalunya

– El Centre té previst la publicació d’un volum (ja en 
preparació) que recull totes les intervencions de les Jor-
nades esmentades.

Altres activitats

– 5 de maig. En representació del M. H. President de 
la Generalitat, el director del Centre va assistir a l’Acte 
d’inauguració del cicle de conferències sobre la Set-
mana Tràgica, organitzat per la Fundació Balmesiana.

– 30 de novembre. Presentació a la Biblioteca Balmes 
a càrrec del Director del Centre d’Història Contempo-
rània de Catalunya de les Actes de la Setmana Tràgica, 
que recullen els textos del cicle de conferències de la 
Fundació Balmesiana.

Margarida Aritzeta i Abad
Directora general

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
532/VIII,	sobre	la	declaració	de	la	serra	
de	Collserola	com	a	parc	natural
Tram. 290-00474/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 67928 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Francesc Baltasar i Albesa, conseller de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a l’empara 
del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a donar resposta escrita a 
les iniciatives parlamentàries amb número de tramitació 
290-00474/08 i 290-00476/08.

Barcelona, 8 de març de 2010

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

– Ajuts i subvencions: 

Ordre VCP/130/2009, de 17 de març, d’aprovació de les 
bases que han de regir la concessió de subvencions per a 
activitats dirigides a recuperar i divulgar la memòria de 
la Guerra de Successió i les seves conseqüències, i per a 
projectes relacionats amb episodis commemoratius de 
la història de Catalunya i dels països de parla catalana.

Resolució VCP/844/2009, de 26 de març, per la qual 
s’obre la convocatòria corresponent a l’any 2009 per a 
la concessió d’ajuts per a la realització d’activitats que 
contribueixin a recuperar i divulgar la memòria de la 
Guerra de Successió i de les seves conseqüències, i tam-
bé per a altres projectes relacionats amb episodis de 
caràcter commemoratiu de la història de Catalunya i 
dels països de parla catalana. 

A la Resolució VCP/3668/2009, de 16 de desembre, 
per la qual es dóna publicitat a les subvencions d’im-
port igual o superior a 3.000 euros concedides per les 
unitats directives adscrites al Departament de la Vi-
cepresidència, entre l’1 de gener i el 30 de setembre 
de 2009, i dintre de l’aplicació pressupostària: VPO112 
D/470000100/1210 consta l’ajut atorgat per a l’edició 
del llibre de Ramon Cots «La Setmana Tràgica de 1909. 
L’Arxiu Secret Vaticà» on, dels cinc capítols que té el 
llibre, dos són dedicats a la figura i l’afusellament de 
Ferrer i Guàrdia. 

Actes amb motiu de la commemoració de la Setmana 
Tràgica duts a terme pel Centre d’Història Contempo-
rània de Catalunya

Jornades sobre la Setmana Tràgica els dies 28 i 29 de 
maig de 2009: Cicle de conferències i debat amb la 
voluntat de repassar i replantejar algunes de les qüesti-
ons considerades centrals dutes a terme per professors 
especialistes. Els conferenciants i els temes van ser els 
següents: 

– Dia 28

• Josep Termes: Context històric català, espanyol i eu-
ropeu el 1909

• Antoni Segura: Antimilitarisme i guerra del Marroc

• Pere Gabriel: Una revolta urbana, popular i obrera. 
També una revolta política?

Taula rodona amb Gemma Rubí i Santiago Izquierdo 
sobre: Revolta popular o revolta contra l’estat?

– Dia 29

• Ramon Corts: Anticlericalisme durant la Setmana 
Tràgica

• Josep González-Agàpito: Analfabetisme i ensenya-
ment. El cas de Ferrer i Guàrdia

• Carlos Forcadell: Ressò i repercussions a la resta de 
l’estat espanyol

Dia 28. Lectura dramatitzada de textos sobre la Setma-
na Tràgica a càrrec de Laura Ferrer i Toni Alcalde de la 
Companyia Impromptu!
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import de 4.259.948,51 euros sense IVA, el qual perme-
trà executar un total de 300 actuacions.

Barcelona, 22 de febrer de 2010

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
534/VIII,	sobre	la	prevenció	de	l’impacte	
terra	endins	del	corb	marí	gros
Tram. 290-00476/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 67928 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.03.2010

N. de la R. L’escrit corresponent a aquesta tramitació 
es reprodueix al NT 290-00474

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge (reg. 67928).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
27.04.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.03.2010.

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge (reg. 67928).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
27.04.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.03.2010.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
533/VIII,	sobre	la	neteja	dels	llits	dels	
rius	i	de	les	rieres
Tram. 290-00475/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 67994 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00475/08

Sobre:  Control de compliment de la Resolució 533/
VIII, sobre la neteja dels llits dels rius i de les rieres.

Comissió Competent: Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 533/VIII, sobre la neteja dels 
llits dels rius i de les rieres (núm. tram. 290-00475/08), 
que diu el següent: 

«El Parlament de Catalunya insta el govern a prosseguir 
el desenvolupament del Programa de manteniments i 
conservació de lleres 2006-2010, que executarà per 
mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua, i a continuar 
dotant-lo dels pressupost necessari per a l’execució dels 
programes successius»

Us informo que: 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), durant l’any 2010, 
ha continuat impulsant el Programa anual de manteni-
ment i conservació de lleres. Amb aquesta finalitat, el 18 
de febrer de 2010, el Consell d’Administració de l’ACA 
aprova el programa corresponent a l’any 2010-2011, d’un
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contra aquestes malalties és doncs a la vegada una llui-
ta contra la pobresa i una defensa dels drets humans, 
incloent els drets civils, polítics, econòmics i socials 
de les poblacions. Les estratègies de confrontació han 
de contemplar la consolidació de les aliances existents 
entre el Nord i el Sud, el respecte del protagonisme del 
Sud en la recerca de solucions pròpies i la suma d’esfor-
ços davant necessitats financeres urgents i de tamany 
considerable.

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 
2007-2010 de la Generalitat de Catalunya, aprovat per 
unanimitat en el Parlament de Catalunya, considera el 
desenvolupament una de les línies estratègiques que es-
tructuren les prioritats d’intervenció sectorial de la Co-
operació Catalana. En aquest sentit, el suport als drets 
socials bàsics es considera un objectiu estratègic i un 
camp d’actuació prioritari. Un d’aquests drets és la salut, 
establint que el suport es farà a través de l’enfortiment 
dels sistemes públics d’atenció primària i de manera 
especial dels programes de lluita contra les principals 
malalties infeccioses greus, entre elles, la Malària.

Es pretén haver contribuït al reforç de les capacitats de 
recerca, gestió i vigilància dels sistemes de salut pel que 
fa a l’atenció de la malària, així com haver contribuït a 
augmentar el control, la prevenció i el tractament ade-
quat de la mateixa.

Alhora, la Direcció General de Cooperació al Desen-
volupament i Acció Humanitària i l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament assumeixen com a 
pròpies la defensa de la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni. El sisè d’aquests objec-
tius es dirigeix específicament a la lluita contra el VIH/
SIDA, la Malària i d’altres malalties greus.

Catalunya disposa d’una llarga tradició de cooperació 
al desenvolupament en salut amb els països del Sud, 
mitjançant assistències tècniques i suport financer en 
els països més desfavorits.

En moltes casos, aquestes actuacions s’han orientat de 
forma específica al control de malalties infeccioses, 
com ara el VIH/SIDA, la Tuberculosi i la Malària, bé 
sigui en l’àmbit de la prevenció, com del tractament o la 
capacitació, entre d’altres. En aquest procés, l’Adminis-
tració catalana s’ha vist significativament acompanyada 
per organitzacions de la societat civil catalana amb ex-
periència en aquest sector, que han liderat un nombre 
considerable d’iniciatives en salut en països del Sud.

La gravetat i l’emergència de la situació, l’estret vincle 
entre aquestes patologies i les situacions de pobresa, de 
vulnerabilitat, de marginalitat, i el lligam indissociable 
que existeix amb el desenvolupament i la defensa dels 
drets humans, ens determina a diversificar les estratègi-
es d’intervenció i apostar per mecanismes innovadors. 
Un d’ells passa necessàriament per adherir-se a experi-
ències existents que aglutinin a molts agents i fomentin 
les aliances a nivell mundial, tot buscant la màxima 
eficàcia, eficiència i efectivitat dels recursos tècnics i 
econòmics de la Generalitat de Catalunya.

El 22 de desembre del 2005, l’Agència Catalana de Co-
operació al Desenvolupament i l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional (AECI, avui AECID) varen 

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
537/VIII,	sobre	el	suport	als	projectes	
destinats	a	controlar,	tractar	i	prevenir	
la	malària
Tram. 290-00477/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 67919 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00477/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució Control 
de compliment de la Resolució 537/VIII, sobre el suport 
als projectes destinats a controlar, tractar i prevenir la 
malària.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 537/VIII, sobre el suport als projectes desti-
nats a controlar, tractar i prevenir la malària (núm. tram. 
290-00477/08), us informo, amb el document annex 
facilitat per la Direcció General de Cooperació al Des-
envolupament i Acció Humanitària, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 8 de març de 2010

Josep-Lluís Carod-Rovira
Conseller de la Vicepresidència

Annex

Informe de compliment de la Resolució 537/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre el sobre el 
suport als projectes destinats a controlar, trac-
tar i prevenir la malària

El Govern de Catalunya observa amb preocupació la 
gravetat de les dades sobre la incidència de la Malària 
i d’altres malalties infeccioses, com ara la SIDA o la 
Tuberculosi, en les poblacions de molts països del Sud.

Des de la Direcció General de Cooperació al Desen-
volupament i Acció Humanitària i l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat 
de Catalunya pensem que la lluita contra les malalties 
infeccioses greus, entre elles la malària, passa inexora-
blement per apostar pel desenvolupament, l’estabilitat 
i l’enfortiment de les capacitats locals dels països de 
baixos recursos així com per lluitar contra la pobresa, 
les desigualtats i la vulnerabilitat.

Passa també per sumar esforços davant de les devas-
tadores xifres de morbimortalitat que mostren aques-
tes malalties, elevades al grau de pandèmies. La lluita 
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	69/
VIII,	sobre	les	mesures	previstes	per	a	
incentivar	la	vinguda	de	jutges	d’altres	
comunitats	autònomes
Tram. 390-00069/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.03.2010

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 53, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

signar un conveni de col·laboració per a la participa-
ció de l’Agència Catalana en el Fons Mundial contra la 
SIDA, la Tuberculosi i la Malària, fent de la Generalitat 
de Catalunya el primer donant del Fons Mundial provi-
nent d’una cooperació governamental no estatal.

Des de la signatura d’aquest conveni entre l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional. la Generalitat 
de Catalunya ha canalitzat un total de 5,5 milions d’Eu-
ros a través de l’Agència Catalana. Aproximadament, 
un 25% del pressupost del Fons Mundial es destina a la 
lluita contra la malària.

Actualment s’estan reestructurant les relacions amb el 
Fons Mundial i dins el marc de la nova estratègia de 
cooperació multilateral al Desenvolupament de la Ge-
neralitat de Catalunya aprovada a finals del 2009 per tal 
de que aquestes relacions siguin més directes.

La canalització de l’ajut per mitjà de la modalitat de co-
operació bilateral d’iniciativa directa, referida a aquelles 
actuacions que assumeix directament l’administració de 
la Generalitat, en matèria de malària s’han concentrat 
en les següents actuacions els darrers anys: 

– Formació de tècnics de laboratori en diagnòstic de 
malalties tropicals, entre elles la malària, a Moçambic.

– Suport a l’ampliació d’un laboratori destinat a la for-
mació de personal sanitari a Moçambic.

– Construccions de centres de salut integrats a la xarxa 
sanitària pública

– Suport als pressupostos públics de salut de Moçambic 
que donen suport als plans nacionals estratègics del sec-
tor salut, entre els que s’inclouen els de la lluita contra 
la malària.

– Programes de salut comunitària que inclouen la sen-
sibilització per a la prevenció i detecció precoç de la 
malària.

Per altra banda, i com a modalitat d’actuació de coo-
peració bilateral a iniciativa d’altres actors, referida a 
aquelles actuacions que lideren en totes les fases del 
cicle del projecte o programa d’altres actors, s’han rea-
litzat en els últims anys actuacions de: 

– Prevenció, diagnòstic precoç i tractament de la malà-
ria a poblacions vulnerables del Senegal

– Formació de personal en el diagnòstic de la malària i 
construcció de unitats de microscopia al Brasil

– Enfortiment dels sistemes de salut primària i preven-
ció de la malària amb especial atenció a les dones em-
barassades i a la infància a Etiòpia

David Minoves i Llucià
Director general
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	d’Empresa
ris	del	Garraf,	Alt	i	Baix	Penedès	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	modifi
cació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995,	del	
16	de	març,	per	la	qual	s’aprova	el	Pla	
territorial	general	de	Catalunya,	i	de	l’ar
ticle	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	no
vembre,	de	política	territorial
Tram. 352-01955/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	 la	Unió	Empresarial	
del	Penedès	amb	relació	a	la	Proposi
ció	de	llei	de	modificació	de	l’article	2	
de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	
qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-01956/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	del	Síndic	de	Greuges	amb	el	
síndic	de	greuges	sobre	el	Codi	de	bo
nes	pràctiques	administratives
Tram. 358-00006/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Pilar Pifarré i Matas, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Josep Casajuana i Plade-
llorens, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Josep Maria Freixanet i Mayans, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Francesc Vendrell i Bayona, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Salvador Milà i Solsona, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Carmen de Rivera i Pla, 
del Grup Mixt (reg. ).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió del Síndic de 
Greuges, sessió del 12.03.2010.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	del	Síndic	de	Greuges	amb	el	
síndic	de	greuges	sobre	els	principis	i	
el	programa	d’actuació	del	nou	mandat
Tram. 358-00007/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Pilar Pifarré i Matas, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Josep Casajuana i Plade-
llorens, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Josep Maria Freixanet i Mayans, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Francesc Vendrell i Bayona, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Salvador Milà i Solsona, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Carmen de Rivera i Pla, 
del Grup Mixt (reg. 68235).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió del Síndic de 
Greuges, sessió del 12.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	a	la	
Proposició	de	llei	de	reconeixement	del	
Penedès	com	a	àrea	funcional	de	pla
nificació
Tram. 352-01960/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	de	la	Diputació	de	Tarragona	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	reco
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun
cional	de	planificació
Tram. 352-01961/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	de	la	Diputació	de	Barcelona	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	reco
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun
cional	de	planificació
Tram. 352-01962/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	 la	Unió	Empresarial	
de	l’Anoia	amb	relació	a	la	Proposició	
de	llei	de	modificació	de	l’article	2	de	
la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	
qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-01957/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Plataforma	per	la	Ve
gueria	del	Penedès	amb	relació	a	la	Pro
posició	de	llei	de	modificació	de	l’article	
2	de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	
la	qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-01958/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	de	Munici
pis	de	Catalunya	amb	relació	a	la	Pro
posició	de	llei	de	reconeixement	del	
Penedès	com	a	àrea	funcional	de	pla
nificació
Tram. 352-01959/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Institut	d’Estudis	Pene
desencs	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01966/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Plataforma	per	una	
Vegueria	Pròpia	amb	relació	a	la	Propo
sició	de	llei	de	reconeixement	del	Pene
dès	com	a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01967/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Denominació	d’Origen	
Penedès	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01968/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	del	Consell	Comarcal	de	l’Anoia	
amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	
reconeixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació
Tram. 352-01963/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	del	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Pene
dès	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	
de	reconeixement	del	Penedès	com	a	
àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01964/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	del	Consell	Comarcal	del	Baix	Pe
nedès	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	
de	reconeixement	del	Penedès	com	a	
àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01965/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Consell	Comarcal	del	
Baix	Penedès	amb	relació	a	la	Proposi
ció	de	llei	de	reconeixement	del	Pene
dès	com	a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01972/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Consell	Comarcal	de	
l’Anoia	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01973/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Consell	Comarcal	del	
Garraf	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01974/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Diputació	de	Barce
lona	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	
de	reconeixement	del	Penedès	com	a	
àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01969/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Diputació	de	Tarrago
na	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	
reconeixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació
Tram. 352-01970/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Consell	Comarcal	de	
l’Alt	Penedès	amb	relació	a	la	Proposi
ció	de	llei	de	reconeixement	del	Pene
dès	com	a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01971/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Font	i	Garolera,	doctor	en	geografia	i	
especialista	en	ordenació	i	planificació	
territorials,	amb	relació	a	la	Proposició	
de	llei	de	reconeixement	del	Penedès	
com	a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01978/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Clusa,	consultor	i	coautor	del	llibre	l’Or
ganització	territorial	de	Catalunya,	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	reco
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun
cional	de	planificació
Tram. 352-01979/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Comissions	Obreres	de	
Catalunya	amb	relació	a	la	Proposició	
de	llei	de	reconeixement	del	Penedès	
com	a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01980/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Oliveras	Samitier,	catedràtic	d’anàlisi	
geogràfica	regional	de	la	Universitat	
Rovira	i	Virgili	i	expert	en	matèria	d’or
ganització	territorial,	amb	relació	a	la	
Proposició	de	llei	de	reconeixement	del	
Penedès	com	a	àrea	funcional	de	pla
nificació
Tram. 352-01975/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	Jesús	
Burgueño	Rivero,	membre	de	la	Comis
sió	de	Delimitació	Territorial	del	Col·legi	
de	Geògrafs	de	Catalunya,	amb	relació	
a	la	Proposició	de	llei	de	reconeixement	
del	Penedès	com	a	àrea	funcional	de	
planificació
Tram. 352-01976/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Roca	Cladera,	director	del	Centre	de	Po
lítica	del	Sòl	i	Valoracions	de	la	Univer
sitat	Politècnica	de	Catalunya	i	expert	
en	delimitació	d’àrees	metropolitanes,	
amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	
reconeixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació
Tram. 352-01977/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Plataforma	per	una	
Vegueria	Pròpia	amb	relació	a	la	Pro
posició	de	llei	de	modificació	de	l’article	
2	de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	
la	qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-01984/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Denominació	d’Ori
gen	Penedès	amb	relació	a	la	Proposi
ció	de	llei	de	modificació	de	l’article	2	
de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	
qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-01985/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Unió	General	de	Tre
balladors	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01981/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Unió	de	Pagesos	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	reco
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun
cional	de	planificació
Tram. 352-01982/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Institut	d’Estudis	Pe
nedesencs	amb	relació	a	la	Proposi
ció	de	llei	de	modificació	de	l’article	2	
de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	
qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-01983/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Fascicle tercer
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Consell	Comarcal	del	
Baix	Penedès	amb	relació	a	la	Propo
sició	de	llei	de	modificació	de	l’article	
2	de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	
la	qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-01989/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Consell	Comarcal	de	
l’Anoia	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	l’article	2	de	la	
Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	qual	
s’aprova	el	Pla	territorial	general	de	Ca
talunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	23/1983,	
del	21	de	novembre,	de	política	territorial
Tram. 352-01990/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Consell	Comarcal	del	
Garraf	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	l’article	2	de	la	
Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	qual	
s’aprova	el	Pla	territorial	general	de	Ca
talunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	23/1983,	
del	21	de	novembre,	de	política	territorial
Tram. 352-01991/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	 la	Diputació	de	Bar
celona	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	l’article	2	de	la	
Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	qual	
s’aprova	el	Pla	territorial	general	de	Ca
talunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	23/1983,	
del	21	de	novembre,	de	política	territorial
Tram. 352-01986/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Diputació	de	Tarra
gona	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	l’article	2	de	la	
Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	qual	
s’aprova	el	Pla	territorial	general	de	Ca
talunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	23/1983,	
del	21	de	novembre,	de	política	territorial
Tram. 352-01987/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	del	Consell	Comarcal	de	
l’Alt	Penedès	amb	relació	a	la	Proposi
ció	de	llei	de	modificació	de	l’article	2	
de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	
qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-01988/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Roca	Cladera,	director	del	Centre	de	Po
lítica	del	Sòl	i	Valoracions	de	la	Universi
tat	Politècnica	de	Catalunya	i	expert	en	
delimitació	d’àrees	metropolitanes,	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	modifi
cació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995,	del	
16	de	març,	per	la	qual	s’aprova	el	Pla	
territorial	general	de	Catalunya,	i	de	l’ar
ticle	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	no
vembre,	de	política	territorial
Tram. 352-01994/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	Joaquim	
Clusa,	consultor,	amb	relació	a	la	Pro
posició	de	llei	de	modificació	de	l’article	
2	de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	
la	qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-01995/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Oliveras	Samitier,	catedràtic	d’anàlisi	
geogràfica	regional	de	la	Universitat	Ro
vira	i	Virgili	i	expert	en	matèria	d’orga
nització	territorial,	amb	relació	a	la	Pro
posició	de	llei	de	modificació	de	l’article	
2	de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	
la	qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-01992/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	Jesús	
Burgueño	Rivero,	membre	de	la	Comis
sió	de	Delimitació	Territorial	del	Col·legi	
de	Geògrafs	de	Catalunya,	amb	relació	
a	la	Proposició	de	llei	de	modificació	
de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	
març,	per	la	qual	s’aprova	el	Pla	territo
rial	general	de	Catalunya,	i	de	l’article	12	
de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	novembre,	
de	política	territorial
Tram. 352-01993/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Unió	General	de	Tre
balladors	amb	relació	a	la	Proposició	
de	llei	de	modificació	de	l’article	2	de	la	
Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	qual	
s’aprova	el	Pla	territorial	general	de	Ca
talunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	23/1983,	
del	21	de	novembre,	de	política	territorial
Tram. 352-01998/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	d’Unió	de	Pagesos	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	modifi
cació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995,	del	
16	de	març,	per	la	qual	s’aprova	el	Pla	
territorial	general	de	Catalunya,	i	de	l’ar
ticle	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	no
vembre,	de	política	territorial
Tram. 352-01999/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Consell	Comarcal	de	l’Alt	
Penedès	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-02000/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Font	i	Garolera,	doctor	en	geografia	i	
especialista	en	ordenació	i	planifica
ció	territorials,	amb	relació	a	la	Propo
sició	de	llei	de	modificació	de	l’article	
2	de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	
la	qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-01996/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	Comissions	Obreres	
amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	mo
dificació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995,	
del	16	de	març,	per	la	qual	s’aprova	el	
Pla	territorial	general	de	Catalunya,	i	de	
l’article	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	
novembre,	de	política	territorial
Tram. 352-01997/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	 la	Unió	Empresarial	de	
l’Anoia	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-02004/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	l’Associació	d’Empresaris	
del	Garraf,	Alt	Penedès	i	Baix	Penedès	
amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	
reconeixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació
Tram. 352-02005/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Unió	Empresarial	del	Pe
nedès	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	
de	reconeixement	del	Penedès	com	a	
àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-02006/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Consell	Comarcal	de	l’Ano
ia	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	
reconeixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació
Tram. 352-02001/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Consell	Comarcal	del	Baix	
Penedès	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-02002/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Consell	Comarcal	del	Gar
raf	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	
reconeixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació
Tram. 352-02003/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Consell	Comarcal	de	l’Alt	
Penedès	amb	relació	a	la	Proposició	
de	llei	de	modificació	de	l’article	2	de	
la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	
qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-02010/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	 de	 compareixença	 de	 re
presentants	del	Consell	Comarcal	de	
l’Anoia	amb	relació	a	 la	Proposició	
de	llei	de	modificació	de	l’article	2	de	
la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	
qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-02011/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Unió	d’Estudis	Penede
sencs	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	
de	reconeixement	del	Penedès	com	a	
àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-02007/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	 de	 compareixença	 de	 re
presentants	de	la	Plataforma	per	una	
Vegueria	Pròpia	amb	relació	a	la	Pro
posició	de	llei	de	reconeixement	del	
Penedès	com	a	àrea	funcional	de	pla
nificació
Tram. 352-02008/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Consell	Regulador	de	la	
Denominació	d’Origen	Penedès	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	reco
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun
cional	de	planificació
Tram. 352-02009/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	 la	Unió	Empresarial	de	
l’Anoia	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	l’article	2	de	la	
Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	qual	
s’aprova	el	Pla	territorial	general	de	Ca
talunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	23/1983,	
del	21	de	novembre,	de	política	territorial
Tram. 352-02014/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	l’Associació	d’Empresaris	
del	Garraf,	Alt	Penedès	i	Baix	Penedès	
amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	mo
dificació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995,	
del	16	de	març,	per	la	qual	s’aprova	el	
Pla	territorial	general	de	Catalunya,	i	de	
l’article	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	
novembre,	de	política	territorial
Tram. 352-02015/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Unió	Empresarial	del	Pe
nedès	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	l’article	2	de	la	
Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	qual	
s’aprova	el	Pla	territorial	general	de	Ca
talunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	23/1983,	
del	21	de	novembre,	de	política	territorial
Tram. 352-02016/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Consell	Comarcal	del	Baix	
Penedès	amb	relació	a	la	Proposició	
de	llei	de	modificació	de	l’article	2	de	
la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	
qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-02012/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	 de	 compareixença	 de	 re
presentants	del	Consell	Comarcal	del	
Garraf	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	l’article	2	de	la	
Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	qual	
s’aprova	el	Pla	territorial	general	de	
Catalunya,	 i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-02013/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Consell	Regulador	de	la	
Denominació	d’Origen	Penedès	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	modifi
cació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995,	del	
16	de	març,	per	la	qual	s’aprova	el	Pla	
territorial	general	de	Catalunya,	i	de	l’ar
ticle	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	no
vembre,	de	política	territorial
Tram. 352-02019/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	de	Munici
pis	de	Catalunya	amb	relació	a	la	Pro
posició	de	llei	de	modificació	de	l’article	
2	de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	
la	qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-02021/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	l’Institut	d’Estudis	Pene
desencs	amb	relació	a	la	Proposició	
de	llei	de	modificació	de	l’article	2	de	
la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	
qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-02017/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Plataforma	per	una	Ve
gueria	Pròpia	amb	relació	a	la	Propo
sició	de	llei	de	modificació	de	l’article	
2	de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	
la	qual	s’aprova	el	Pla	territorial	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti
ca	territorial
Tram. 352-02018/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	del	Consell	Comarcal	de	l’Anoia	
amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	mo
dificació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995,	
del	16	de	març,	per	la	qual	s’aprova	el	
Pla	territorial	general	de	Catalunya,	i	de	
l’article	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	
novembre,	de	política	territorial
Tram. 352-02025/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	del	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Pe
nedès	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	l’article	2	de	la	
Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	qual	
s’aprova	el	Pla	territorial	general	de	Ca
talunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	23/1983,	
del	21	de	novembre,	de	política	territorial
Tram. 352-02026/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	del	Consell	Comarcal	del	Baix	Pe
nedès	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	l’article	2	de	la	
Llei	1/1995,	del	16	de	març,	per	la	qual	
s’aprova	el	Pla	territorial	general	de	Ca
talunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	23/1983,	
del	21	de	novembre,	de	política	territorial
Tram. 352-02027/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	a	la	
Proposició	de	llei	de	modificació	de	l’ar
ticle	2	de	la	Llei	1/1995,	del	16	de	març,	
per	la	qual	s’aprova	el	Pla	territorial	ge
neral	de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	
la	Llei	23/1983,	del	21	de	novembre,	de	
política	territorial
Tram. 352-02022/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	de	la	Diputació	de	Tarragona	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	modifi
cació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995,	del	
16	de	març,	per	la	qual	s’aprova	el	Pla	
territorial	general	de	Catalunya,	i	de	l’ar
ticle	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	no
vembre,	de	política	territorial
Tram. 352-02023/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	de	la	Diputació	de	Barcelona	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	modifi
cació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995,	del	
16	de	març,	per	la	qual	s’aprova	el	Pla	
territorial	general	de	Catalunya,	i	de	l’ar
ticle	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	no
vembre,	de	política	territorial
Tram. 352-02024/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Amorós,	president	de	la	Fundació	Oc
citanocatalana,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	l’aranès
Tram. 352-02327/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Martí	i	Castell,	president	de	la	Secció	
Filològica	de	l’Institut	d’Estudis	Cata
lans,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’aranès
Tram. 352-02328/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	compareixença	de	Xavier	
Lamuela,	catedràtic	de	la	Universitat	de	
Girona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	l’aranès
Tram. 352-02329/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	compareixença	de	l’Associ
ació	de	Professors	pel	Bilingüisme	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 352-02323/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	compareixença	de	l’Asso
ciació	per	la	Tolerància	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 352-02324/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	compareixença	d’Emili	Me
dán	i	Ané,	alcalde	de	Les	(Val	d’Aran),	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	l’ara
nès
Tram. 352-02325/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	compareixença	d’Enric	
Garriga	i	Trullols,	president	del	Cercle	
d’Agermanament	Occitanocatalà,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 352-02326/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).
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Proposta	de	compareixença	d’Aitor	
Carrera,	professor	de	la	Universitat	de	
Lleida,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’aranès
Tram. 352-02333/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	compareixença	de	Patrici	
Pojada,	president	del	Grup	de	Lingüís
tica	Occitana,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’aranès
Tram. 352-02334/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Figueras,	membre	de	l’Institut	Català	
d’Estudis	Occitans,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 352-02335/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	compareixença	de	Jèp	de	
Montoya,	president	de	l’Institut	d’Estu
dis	Aranesi,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’aranès
Tram. 352-02330/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	compareixença	de	David	
Grosclaude,	membre	de	l’Institut	d’Es
tudis	Occitans,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	l’aranès
Tram. 352-02331/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	compareixença	de	Frederic	
Vergés,	membre	de	la	Secció	Lingüísti
ca	de	l’Institut	d’Estudis	Aranesi,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 352-02332/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	repre
sentants	de	l’Institut	de	Reinserció	So
cial	davant	la	Comissió	de	Benestar	i	
Immigració	perquè	informin	sobre	les	
línies	d’actuació	d’aquesta	entitat
Tram. 356-00563/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
48, tinguda el dia 16.03.2010 (DSPC-C 771).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Taula	d’Entitats	del	Ter
cer	Sector	Social	de	Catalunya	davant	
la	Comissió	de	Benestar	i	Immigració	
perquè	presentin	la	proposta	sobre	l’im
post	sobre	el	valor	afegit	les	entitats	no	
lucratives
Tram. 356-00670/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
48, tinguda el dia 16.03.2010 (DSPC-C 771).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre
sentants	de	l’organització	no	governa
mental	Projecte	Home	Catalunya	davant	
la	Comissió	de	Salut	perquè	informin	so
bre	les	línies	d’actuació	d’aquesta	entitat
Tram. 356-00672/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Francesc Sancho i Serena, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Núria Segú Ferré, del 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Uriel Bertran Arrué, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Lluís Postigo i Garcia, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, M. Belén Pajares i Ribas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
José Domingo Domingo, del Grup Mixt (reg. 67415).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Vicenç	
Simó,	notari,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’aranès
Tram. 352-02336/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta	de	compareixença	d’Eduardo	
LópezDóriga	Enríquez,	president	de	
l’Associació	per	la	Tolerància,	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 352-02337/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 47 del Comissió de Política 
Cultural, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Sol·licitud	de	compareixença	del	presi
dent	del	Consell	Assessor	de	Contin
guts	i	de	Programació	de	la	Corporació	
Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals	da
vant	la	Comissió	de	Control	de	l’Actu
ació	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit
jans	Audiovisuals	perquè	informi	sobre	
el	seu	pla	de	treball
Tram. 356-00550/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2010 (DSPC-C 766).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Front	per	l’Alliberament	
Gai	de	Catalunya	davant	la	Comissió	de	
Benestar	i	Immigració	perquè	presen
tin	els	treballs	i	les	propostes	d’aques
ta	entitat
Tram. 356-00679/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Consol Prados 
Martínez, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Mixt 
(reg. 68050).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 11.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
48, tinguda el dia 16.03.2010 (DSPC-C 771).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Su
sanna	Puskas,	vídua	del	bomber	Jordi	
Moré,	davant	la	Comissió	d’Investiga
ció	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	
Sant	Joan
Tram. 356-00681/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68148).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan, sessió 
del 11.03.2010.

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Federació	Catalana	de	
Voluntariat	davant	la	Comissió	de	Ben
estar	i	Immigració	perquè	expliquin	les	
línies	d’actuació	d’aquesta	entitat	i	les	
propostes	per	a	l’Any	Europeu	del	Vo
luntariat	2011
Tram. 356-00678/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Consol Prados 
Martínez, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Mixt 
(reg. 68046).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 11.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
48, tinguda el dia 16.03.2010 (DSPC-C 771).
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	Pedro	Balañá	Mom
brú,	empresari,	amb	relació	a	la	Propo
sició	de	llei	de	modificació	de	l’article	
6	del	text	refós	de	la	Llei	de	protecció	
dels	animals,	aprovat	pel	Decret	legis
latiu	2/2008
Tram. 353-00745/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 47 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 17.03.2010 (DSPC-C 
776).

Compareixença	de	Luis	Francisco	Es
plá,	torero,	amb	relació	a	la	Proposició	
de	llei	de	modificació	de	l’article	6	del	
text	refós	de	la	Llei	de	protecció	dels	
animals,	aprovat	pel	Decret	legislatiu	
2/2008
Tram. 353-00752/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 47 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 17.03.2010 (DSPC-C 
776).

Compareixença	de	Jordi	Portabella,	bi
òleg,	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	
de	modificació	de	l’article	6	del	text	re
fós	de	la	Llei	de	protecció	dels	animals,	
aprovat	pel	Decret	legislatiu	2/2008
Tram. 353-00763/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 47 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 17.03.2010 (DSPC-C 
776).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	d’In
vestigació	 sobre	 l’Incendi	 Forestal	
d’Hor	ta	de	Sant	Joan	amb	el	conseller	
de	Medi	Ambient	i	Habitatge
Tram. 355-00135/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan, del 12.03.2010 (DSPC-C 767).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	d’In
vestigació	 sobre	 l’Incendi	 Forestal	
d’Hor	ta	de	Sant	Joan	amb	el	conseller	
d’Interior,	Relacions	Institucionals	i	Par
ticipació
Tram. 355-00136/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan, del 12.03.2010 (DSPC-C 767).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	amb	
el	conseller	d’Interior,	Relacions	Insti
tucionals	i	Participació	sobre	les	actu
acions	del	Departament	amb	relació	als	
efectes	de	la	nevada	del	dia	8	de	març	
de	2010
Tram. 355-00138/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
(reg. 68445).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 17.03.2010.
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Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ús	dels	
mitjans	electrònics	al	sector	públic	de	
Catalunya
Tram. 353-00826/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Catalana	de	Municipis	i	Co
marques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ús	dels	mitjans	electrònics	al	sector	
públic	de	Catalunya
Tram. 353-00827/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).

Compareixença	d’una	representació	de	
Localret	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ús	dels	mitjans	electrònics	al	sector	
públic	de	Catalunya
Tram. 353-00828/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).

Compareixença	de	Maria	da	Luz	Rosin
ha,	alcaldessa	de	Vila	Franca	de	Xira	i	
presidenta	de	la	Unió	de	Viles	Taurines	
de	Portugal,	amb	relació	a	la	Proposició	
de	llei	de	modificació	de	l’article	6	del	
text	refós	de	la	Llei	de	protecció	dels	
animals,	aprovat	pel	Decret	legislatiu	
2/2008
Tram. 353-00765/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 47 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 17.03.2010 (DSPC-C 
776).

Compareixença	de	Carl	Schlyter,	euro
diputat	especialista	en	drets	dels	ani
mals,	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	
de	modificació	de	l’article	6	del	text	re
fós	de	la	Llei	de	protecció	dels	animals,	
aprovat	pel	Decret	legislatiu	2/2008
Tram. 353-00768/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 47 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 17.03.2010 (DSPC-C 
776).

Compareixença	de	Serafín	Serrano	Ma
rín,	torero,	amb	relació	a	la	Proposició	
de	llei	de	modificació	de	l’article	6	del	
text	refós	de	la	Llei	de	protecció	dels	
animals,	aprovat	pel	Decret	legislatiu	
2/2008
Tram. 353-00769/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 47 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 17.03.2010 (DSPC-C 
776).
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Compareixença	de	representants	de	Pi
mec	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ús	
dels	mitjans	electrònics	al	sector	públic	
de	Catalunya
Tram. 353-00832/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).

Compareixença	de	representants	de	
l’Agència	Catalana	de	Protecció	de	Da
des	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ús	
dels	mitjans	electrònics	al	sector	públic	
de	Catalunya
Tram. 353-00833/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).

Compareixença	del	degà	del	Col·legi	
d’Advocats	de	Barcelona	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	règim	jurídic	i	de	
procediment	de	les	administracions	pú
bliques	de	Catalunya
Tram. 353-00834/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).

Compareixença	d’una	representació	del	
Consorci	Administració	Oberta	de	Cata
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ús	
dels	mitjans	electrònics	al	sector	públic	
de	Catalunya
Tram. 353-00829/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).

Compareixença	d’una	representació	
d’Agustí	Cerrillo,	expert	en	administra
ció	electrònica,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’ús	dels	mitjans	electrònics	al	
sector	públic	de	Catalunya
Tram. 353-00830/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).

Compareixença	de	representants	de	Fo
ment	del	Treball	Nacional	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ús	dels	mitjans	elec
trònics	al	sector	públic	de	Catalunya
Tram. 353-00831/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).
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Compareixença	d’Agustí	Cerrillo	Martí
nez,	professor	de	dret	administratiu	de	
la	Universitat	Oberta	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	règim	jurí
dic	i	de	procediment	de	les	administra
cions	públiques	de	Catalunya
Tram. 353-00838/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).

Compareixença	de	Josep	Maria	Vallès	
Casadevall,	catedràtic	de	ciència	políti
ca	i	de	l’Administració	de	la	Universitat	
Autònoma	de	Barcelona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	règim	jurídic	i	de	pro
cediment	de	les	administracions	públi
ques	de	Catalunya
Tram. 353-00839/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).

Compareixença	de	Josep	Maria	Rufí	i	
Pagès,	alcalde	de	Torroella	de	Montgrí	
(Baix	Empordà),	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	declaració	del	Parc	Natural	del	
Montgrí,	les	Illes	Medes	i	el	Baix	Ter,	de	
dues	reserves	naturals	parcials	i	d’una	
reserva	natural	integral
Tram. 353-00850/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	règim	
jurídic	i	de	procediment	de	les	adminis
tracions	públiques	de	Catalunya
Tram. 353-00835/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Catalana	de	Municipis	i	Co
marques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	règim	jurídic	i	de	procediment	de	les	
administracions	públiques	de	Catalunya
Tram. 353-00836/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).

Compareixença	de	Maria	Jesús	Monto
ro	Chiner,	catedràtica	de	dret	adminis
tratiu	de	la	Universitat	de	Barcelona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	règim	
jurídic	i	de	procediment	de	les	adminis
tracions	públiques	de	Catalunya
Tram. 353-00837/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 65 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 17.03.2010 (DSPC-C 772).
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Compareixença	de	Jaume	Gifre	i	Viñas,	
alcalde	de	Bellcaire	d’Empordà	(Baix	
Empordà),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	declaració	del	Parc	Natural	del	Mont
grí,	les	Illes	Medes	i	el	Baix	Ter,	de	dues	
reserves	naturals	parcials	i	d’una	reser
va	natural	integral
Tram. 353-00854/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	de	Salvador	Coll	i	Ser
ra,	alcalde	de	Fontanilles	(Baix	Empor
dà),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
declaració	del	Parc	Natural	del	Montgrí,	
les	Illes	Medes	i	el	Baix	Ter,	de	dues	re
serves	naturals	parcials	i	d’una	reserva	
natural	integral
Tram. 353-00855/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Plataforma	Defensem	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	declaració	
del	Parc	Natural	del	Montgrí,	les	Illes	
Medes	i	el	Baix	Ter,	de	dues	reserves	
naturals	parcials	i	d’una	reserva	natural	
integral
Tram. 353-00856/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	de	Joan	Silvestre	i	Al
bertí,	alcalde	de	Pals	(Baix	Empordà),	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	decla
ració	del	Parc	Natural	del	Montgrí,	les	
Illes	Medes	i	el	Baix	Ter,	de	dues	reser
ves	naturals	parcials	i	d’una	reserva	na
tural	integral
Tram. 353-00851/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	d’Estanislau	Puig	Arti
gas,	alcalde	de	l’Escala	(Baix	Empordà),	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	decla
ració	del	Parc	Natural	del	Montgrí,	les	
Illes	Medes	i	el	Baix	Ter,	de	dues	reser
ves	naturals	parcials	i	d’una	reserva	na
tural	integral
Tram. 353-00852/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	de	Joan	Sabrià	i	Giralt,	
alcalde	de	Palausator	(Baix	Empordà),	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	decla
ració	del	Parc	Natural	del	Montgrí,	les	
Illes	Medes	i	el	Baix	Ter,	de	dues	reser
ves	naturals	parcials	i	d’una	reserva	na
tural	integral
Tram. 353-00853/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).
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Compareixença	de	Joan	Caball,	coordi
nador	nacional	d’Unió	de	Pagesos,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	declaració	
del	Parc	Natural	del	Montgrí,	les	Illes	
Medes	i	el	Baix	Ter,	de	dues	reserves	
naturals	parcials	i	d’una	reserva	natu
ral	integral
Tram. 353-00860/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	de	Ramon	Fortià,	del	
Grup	de	Defensa	del	Patrimoni	del	Baix	
Empordà,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	declaració	del	Parc	Natural	del	Mont
grí,	les	Illes	Medes	i	el	Baix	Ter,	de	dues	
reserves	naturals	parcials	i	d’una	reser
va	natural	integral
Tram. 353-00861/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	de	Pere	Estradera,	pa
tró	major	de	la	Confraria	de	Pescadors	
de	l’Estartit,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	declaració	del	Parc	Natural	del	
Montgrí,	les	Illes	Medes	i	el	Baix	Ter,	de	
dues	reserves	naturals	parcials	i	d’una	
reserva	natural	integral
Tram. 353-00862/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	d’Enric	Vilert	i	Butcho
sa,	president	de	la	Diputació	de	Girona	
i	del	Patronat	de	Turisme	Costa	Brava,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	decla
ració	del	Parc	Natural	del	Montgrí,	les	
Illes	Medes	i	el	Baix	Ter,	de	dues	reser
ves	naturals	parcials	i	d’una	reserva	na
tural	integral
Tram. 353-00857/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	d’un	representant	de	
l’Agrupació	de	Defensa	Vegetal	de	l’Ar
ròs	de	Pals,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	declaració	del	Parc	Natural	del	
Montgrí,	les	Illes	Medes	i	el	Baix	Ter,	de	
dues	reserves	naturals	parcials	i	d’una	
reserva	natural	integral
Tram. 353-00858/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	de	Genís	Dalmau	i	Bur
gués,	representant	dels	centres	d’im
mersió	que	operen	a	les	illes	Medes,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	decla
ració	del	Parc	Natural	del	Montgrí,	les	
Illes	Medes	i	el	Baix	Ter,	de	dues	reser
ves	naturals	parcials	i	d’una	reserva	na
tural	integral
Tram. 353-00859/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).
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Compareixença	d’una	representació	del	
Fòrum	de	l’Escala	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	declaració	del	Parc	Natu
ral	del	Montgrí,	les	Illes	Medes	i	el	Baix	
Ter,	de	dues	reserves	naturals	parcials	
i	d’una	reserva	natural	integral
Tram. 353-00866/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	de	Xavier	Quintana,	
del	Grup	de	Recerca	en	Limnologia	de	
Llacunes	i	Aiguamolls	Mediterranis	de	
la	Universitat	de	Girona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	declaració	del	Parc	
Natural	del	Montgrí,	les	Illes	Medes	i	el	
Baix	Ter,	de	dues	reserves	naturals	par
cials	i	d’una	reserva	natural	integral
Tram. 353-00867/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	de	Manel	Cunill,	de	la	
Lliga	per	a	la	Defensa	del	Patrimoni	Na
tural,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
declaració	del	Parc	Natural	del	Montgrí,	
les	Illes	Medes	i	el	Baix	Ter,	de	dues	re
serves	naturals	parcials	i	d’una	reserva	
natural	integral
Tram. 353-00868/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	de	Jordi	Ponjoan	del	
Molino,	president	del	Club	Nàutic	Es
tartit,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
declaració	del	Parc	Natural	del	Montgrí,	
les	Illes	Medes	i	el	Baix	Ter,	de	dues	re
serves	naturals	parcials	i	d’una	reserva	
natural	integral
Tram. 353-00863/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	d’Albert	Albertí,	de	l’As
sociació	de	Naturalistes	de	Girona,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	declaració	
del	Parc	Natural	del	Montgrí,	les	Illes	
Medes	i	el	Baix	Ter,	de	dues	reserves	
naturals	parcials	i	d’una	reserva	natu
ral	integral
Tram. 353-00864/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).

Compareixença	d’Ignasi	Batet,	presi
dent	de	la	Institució	Altempordanesa	
per	a	la	Defensa	i	Estudi	de	la	Natura	
(IAEDEN/Salvem	l’Empordà),	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	declaració	del	
Parc	Natural	del	Montgrí,	les	Illes	Medes	
i	el	Baix	Ter,	de	dues	reserves	naturals	
parcials	i	d’una	reserva	natural	integral
Tram. 353-00865/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2010 (DSPC-C 
768).
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Compareixença	de	Xavier	Lamuela,	ca
tedràtic	de	la	Universitat	de	Girona,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 353-00872/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Compareixença	de	Jèp	de	Montoya,	pre
sident	de	l’Institut	d’Estudis	Aranesi,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 353-00873/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Compareixença	de	David	Grosclaude,	
membre	de	l’Institut	d’Estudis	Occitans,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	l’ara
nès
Tram. 353-00874/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Compareixença	d’Enric	Garriga	i	Tru
llols,	president	del	Cercle	d’Agerma
nament	Occitanocatalà,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 353-00869/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Compareixença	de	Joan	Amorós,	presi
dent	de	la	Fundació	Occitanocatalana,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	l’ara
nès
Tram. 353-00870/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Compareixença	de	Joan	Martí	i	Castell,	
president	de	la	Secció	Filològica	de	
l’Institut	d’Estudis	Catalans,	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 353-00871/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).
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Compareixença	de	Jaume	Figueras,	
membre	de	l’Institut	Català	d’Estudis	
Occitans,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	l’aranès
Tram. 353-00878/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Compareixença	de	Vicenç	Simó,	notari,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 353-00879/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Compareixença	de	representants	d’Icà
ria	Iniciatives	Socials	davant	la	Comis
sió	de	Benestar	i	Immigració	per	a	expli
car	les	activitats	d’aquesta	entitat
Tram. 357-00356/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 48 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 16.03.2010 (DSPC-C 
771).

Compareixença	de	Frederic	Vergés,	
membre	de	la	Secció	Lingüística	de	
l’Institut	d’Estudis	Aranesi,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 353-00875/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Compareixença	d’Aitor	Carrera,	profes
sor	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 353-00876/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Compareixença	de	Patrici	Pojada,	presi
dent	del	Grup	de	Lingüística	Occitana,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	l’ara
nès
Tram. 353-00877/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 47, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).
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Compareixença	de	Josep	Ramon	Mora,	
director	general	de	Protecció	Civil,	da
vant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00382/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 11.03.2010 (DSPC-C 767).

Compareixença	del	president	del	Con
sell	Assessor	de	Continguts	i	de	Pro
gramació	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	davant	la	Comis
sió	de	Control	de	l’Actuació	de	la	Corpo
ració	Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals	
per	a	informar	sobre	el	seu	pla	de	treball
Tram. 357-00437/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2010 (DSPC-C 766).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, del 12.03.2010 (DSPC-C 766).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	de	Difusió	Social	i	Cultural	
El	Petit	da	Vinci	davant	la	Comissió	de	
Benestar	i	Immigració	per	a	explicar	els	
objectius	de	l’entitat
Tram. 357-00363/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 48 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 16.03.2010 (DSPC-C 
771).

Compareixença	de	Núria	Buenaventura,	
directora	general	de	Medi	Natural,	da
vant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00379/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 11.03.2010 (DSPC-C 767).

Compareixença	de	Joan	Boada	i	Maso
liver,	secretari	general	del	Departament	
d’Interior,	Relacions	Institucionals	i	Par
ticipació,	davant	la	Comissió	d’Investi
gació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 357-00380/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 11.03.2010 (DSPC-C 767).
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Compareixença	de	representants	del	
Front	per	l’Alliberament	Gai	de	Cata
lunya	davant	la	Comissió	de	Benestar	
i	Immigració	perquè	presentin	els	tre
balls	i	les	propostes	d’aquesta	entitat
Tram. 357-00441/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
48, tinguda el dia 16.03.2010 (DSPC-C 771).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió	plenària	núm.	74

Convocada per al dia 24 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

24 de març de 2010

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan. Tram. 261-00001/08. Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan. Debat i votació del document que recull el re-
sultat dels treballs de la comissió (Dictamen: BOPC 656).

2. Projecte de llei de bases de delegació en el Govern 
per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Di-
rectiva 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. Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost. Debat i votació del dictamen de 
la Comissió (Dictamen: BOPC 648, 3).

3. Projecte de llei d’acollida de les persones immigra-
des i les retornades a Catalunya. Tram. 200-00063/08. 
Comissió de Benestar i Immigració. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 654, 3).

4. Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball. Tram. 200-00062/08. Comissió de Treball, In-

Compareixença	de	representants	de	
l’Institut	de	Reinserció	Social	davant	la	
Comissió	de	Benestar	i	Immigració	per
què	informin	sobre	les	línies	d’actuació	
d’aquesta	entitat
Tram. 357-00438/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
48, tinguda el dia 16.03.2010 (DSPC-C 771).

Compareixença	de	representants	de	la	
Taula	d’Entitats	del	Tercer	Sector	Soci
al	de	Catalunya	davant	la	Comissió	de	
Benestar	i	Immigració	perquè	presentin	
la	proposta	sobre	l’impost	sobre	el	valor	
afegit	les	entitats	no	lucratives
Tram. 357-00439/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
48, tinguda el dia 16.03.2010 (DSPC-C 771).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	Catalana	de	Voluntariat	da
vant	la	Comissió	de	Benestar	i	Immi
gració	perquè	expliquin	les	línies	d’ac
tuació	d’aquesta	entitat	i	les	propostes	
per	a	l’Any	Europeu	del	Voluntariat	2011
Tram. 357-00440/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
48, tinguda el dia 16.03.2010 (DSPC-C 771).
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Sessió	plenària	núm.	75

Convocada per al dia 25 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

25 de març de 2010

17.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Sessió commemorativa del 30è aniversari del restabli-
ment del Parlament de Catalunya Tram. 401-00049/08. 
Junta de Portaveus. Substanciació.

El vicepresident en funcions de president
Higini Clotas i Cierco

Palau del Parlament, 19 de març de 2010

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	per	a	proveir	temporalment	un	
lloc	de	responsable	de	la	Secretaria	de	
la	Direcció	d’Estudis	Parlamentaris	del	
Parlament	de	Catalunya
Tram. 500-00030/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 16.03.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de 
març de 2010, convoca un concurs per a proveir tempo-
ralment un lloc de treball de responsable de la secretaria 
de la Direcció d’Estudis Parlamentaris, del grup C1, 
nivell 9, per a cobrir la vacant existent en l’actualitat i 
fins que sigui proveït d’acord amb el que estableixen els 
articles 36, 38, 57 i 58 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya i l’article 20.1 de 
l’Acord sobre les condicions de treball del personal del 
Parlament per als anys 2008-2011, i de conformitat amb 

dústria, Comerç i Turisme. Debat i votació del dictamen 
de la Comissió (Dictamen: BOPC 655, 3).

5. Projecte de llei sobre el procediment de designació 
dels senadors i senadores que representen la Generalitat 
al Senat. Tram. 200-00066/08. Comissió d’Afers Insti-
tucionals. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(Dictamen: BOPC 654, 39).

6. Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de 
cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut. 
Tram. 200-00088/08. Govern de la Generalitat.Debat 
de totalitat (Text presentat: BOPC 643, 6).

7. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica del poder judicial en matèria de marques co-
munitàries. Tram. 270-00010/08. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Debat i votació de l’esmena a 
la totalitat (Text presentat: BOPC 464, 69).

8. Interpel·lació al Govern sobre la política d’inversions 
en conservació i millora de les infraestructures elèctri-
ques. Tram. 300-00270/08. Josep Enric Millo i Rocher, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el tall de subministra-
ment elèctric a les comarques de Girona a conseqüèn-
cia de la nevada del 8 de març de 2010. Tram. 300-
00271/08. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica 
general. Tram. 300-00273/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la situació viscuda a 
Catalunya a conseqüència de la nevada del 8 de març 
de 2010. Tram. 300-00272/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la realitat social dels catalans. Tram. 302-00222/08. José 
Domingo Domingo, del Grup Mixt. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de salut. Tram. 302-00223/08. M. Belén 
Pajares i Ribas, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el desplegament de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència. Tram. 302-00224/08. Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el desplegament territorial de la televisió digital terres-
tre i l’apagada analògica. Tram. 302-00225/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

16. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 24 de març, a les 16.00 h.)

El vicepresident en funcions de president
Higini Clotas i Cierco

Palau del Parlament, 19 de març de 2010
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3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir 
la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre 
mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’ésser 
expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de 
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor-
respongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació 

La comissió tècnica d’avaluació per al lloc de treball és 
formada pels membres següents: 

a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la 
cap del Departament de Recursos Humans.

b) El director d’Estudis Parlamentaris.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una ter-
na proposada pel Consell de Personal, per raó de la seva 
especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar 
i fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases 
5.4 i 5.5, en el termini de quinze dies, la llista de perso-
nes admeses i excloses, i també dels motius d’exclusió, 
si s’escau.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un 
mes des de la publicació de la llista de persones adme-
ses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntua-
cions atorgades, la qual es fa pública al tauler d’anuncis 
del Parlament.

5.3. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici 
que es publiquin també en el diari oficial que establei-
xen aquestes bases.

5.4. Les qualificacions de la fase de concurs es fan 
públiques, als efectes del que estableix l’article 59.6.b 
de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, del 
règim jurídic de les administracions públiques i del 

la normativa corresponent sobre funció pública de la 
Generalitat de Catalunya.

Les funcions assignades al lloc de treball convocat con-
sisteixen a prestar assistència i suport administratiu al 
director o directora d’Estudis Parlamentaris i al coordi-
nador executiu o coordinadora executiva; encarregar-se 
de la gestió econòmica i de la facturació, i també de la 
gestió i la tramitació administrativa dels recursos hu-
mans de la Direcció; proposar l’adquisició del material; 
coordinar, impulsar i supervisar els serveis duts a terme 
pel secretari o secretària de la Direcció i pels uixers que 
hi són adscrits, per tal de garantir el suport material i 
assistencial que presten.

Bases

1. Requisits de participació

1.1. Pot prendre part en aquest concurs el personal fun-
cionari de carrera de l’escala general d’administrador/a 
del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya.

1.2. No pot participar en aquest concurs el personal que 
es trobi en situació de suspensió mentre en durin els 
efectes, ni el personal traslladat de lloc de treball, ni 
el destituït de càrrecs de comandament com a conse-
qüència d’un expedient disciplinari, mentre en durin els 
efectes. Tampoc no hi pot participar el personal que, 
trobant-se en una situació diferent de la de servei actiu, 
no hi hagi estat el temps mínim exigit per a reingres-
sar-hi.

2. Sol·licituds i documentació

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 
1 i vulgui prendre part en aquest concurs ha de pre-
sentar, fins al dia 29 de març de 2010, al Registre de 
la Secretaria General del Parlament de Catalunya, la 
documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació, en què ha de constar el 
lloc de treball pel qual s’opta, adreçada a la Direcció de 
Govern Interior. Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar 
en un model normalitzat els exemplars del qual són a 
disposició de les persones interessades al Departament 
de Recursos Humans del Parlament de Catalunya.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, 
els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica 
d’avaluació d’acord amb el barem establert per la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com assenyala la base 3.2.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte de 
valorar els mèrits. Tampoc no es poden tenir en compte 
els mèrits no acreditats documentalment.
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Segona fase.

Entrevista

En l’entrevista, a partir dels mèrits establerts per la con-
vocatòria i al·legats per les persones aspirants, es com-
proven i es valoren la competència i la capacitació, per a 
exercir el lloc de treball convocat, i, en conseqüència, per 
a determinar l’adequació de la persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris 
respecte als continguts funcionals del lloc de treball que 
és objecte d’aquest concurs i llurs propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

6.2. La puntuació mínima per a superar el concurs és 
de 40 punts.

6.3. La comissió tècnica d’avaluació té la facultat de 
convocar personalment els candidats, quan ho consi-
deri convenient, per a aclarir, si cal, algun aspecte de la 
documentació que hagin aportat.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspirant 
que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 6. Aquesta resolució 
comporta l’adscripció en comissió de serveis del funci-
onari o funcionària al lloc de treball convocat, amb les 
funcions descrites.

7.2. En cas d’empat en la puntuació global, es dirimirà 
a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més 
alta en la valoració dels mèrits establerts en la primera 
fase. Si persisteix l’empat, es dirimirà per la puntuació 
més elevada en la fase segona, i si encara persisteix 
l’empat, per la puntuació més alta obtinguda segons 
l’ordre d’apartats de la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació de la resolució del concurs en el BOPC.

8.2. El termini per a la presa de possessió en la nova 
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament de 
Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors a 
partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc de 
treball anterior. Si aquesta resolució comporta el rein-
grés al servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha 
de comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta. 
Així mateix, per causes justificades per necessitats del 
centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit centre 
gestor ha de valorar en cada cas, es pot concedir una 
pròrroga de fins a deu dies.

9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació o la notificació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 

procediment administratiu comú, modificat per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler d’anuncis 
del Parlament de Catalunya. Amb aquesta publicació 
es considera feta la notificació pertinent a les persones 
interessades i s’inicien els terminis als efectes dels pos-
sibles recursos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

6.1. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els do-
cuments a què es refereix la base 2.1.b, c i d, els quals 
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació 
en dues fases, segons els criteris i els barems següents: 

Primera fase.

Valoració de mèrits 

a) Experiència laboral

Pel treball acomplert, en funció de l’experiència adqui-
rida, especialment en l’exercici de funcions semblants 
a les pròpies del lloc de treball convocat, i atenent, en 
qualsevol cas, la similitud entre el contingut tècnic i 
l’especialització de les tasques acomplertes i les tas-
ques pròpies del lloc de treball convocat; la proximitat 
funcional o sectorial de les àrees en què els concursants 
prestin o hagin prestat serveis a l’àrea de destinació, i, 
si s’escau, la proximitat entre el lloc de treball d’origen 
i el de destinació: fins a 40 punts.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en el Parlament o en qual-
sevol administració pública o ens públic, atenent els 
grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat, 
fins a 5 punts. Els serveis efectivament prestats en el 
Parlament de Catalunya puntuen com a màxim a raó 
d’1 punt per any complet de serveis, i els prestats en 
altres administracions, a raó de 0,5 punts. Es computen 
els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de 
la Llei 70/1978, del 26 de desembre, de reconeixement 
de serveis previs en l’Administració pública, i les dispo-
sicions concordants, tenint en compte que el temps de 
serveis prestats simultàniament només es pot computar 
una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
directament relacionades amb les funcions pròpies del 
lloc de treball convocat, en particular pels coneixements 
o l’experiència acreditada sobre el programari GECAT, 
fins a 10 punts.

d) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap cas 
no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferi-
or que són necessàries per a assolir-ne d’altres de nivell 
superior que s’al·leguen com a requisit o com a mèrit.

e) Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat, fins a 5 punts.
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Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	
una	plaça	d’arquitecte	o	arquitecta	del	
Parlament	de	Catalunya
Tram. 501-00015/08

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 16.03.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 16 de març 
de 2010, vist l’informe del director de Govern Interi-
or i de conformitat amb la base sisena del damunt dit 
concurs oposició, ha designat per tal de formar part del 
tribunal qualificador d’aquest concurs, els membres que 
tot seguit es detallen:

Membres titulars:

President titular: Lluís Maria Corominas i Díaz, vice-
president segon

Vocals:

– Imma Folchi i Bonafonte, secretària general

– F. Xavier Duch i Oruj, en representació del personal 

– Josep Ignasi de Llorens Duran, en representació de 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 

– Eduard Rodríguez i Villaescusa, en representació del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

Membres suplents:

Presidenta suplent: Lidia Santos i Arnau, secretària 
primera

Vocals:

– Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior

– David Pol i Torrella, en representació del personal 

– Josep M. González Barroso, en representació de l’Es-
cola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

– Manel Casadevall i Pla, en representació del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya

La senyora Begoña Benguría i Calera, cap del Depar-
tament de Recursos Humans, actuarà com a secretària.

Palau del Parlament, 17 de març de 2010 

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, 
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
el fons de l’assumpte, que determinin la impossibilitat 
de continuar el procés selectiu o que produeixin inde-
fensió o un perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades poden interposar un 
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 16 de març de 2010 

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària General

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 16.03.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de 
març de 2010, vist l’informe del director de Govern In-
terior i de conformitat amb la base quarta del damunt 
dit concurs, ha designat per tal de formar part de la co-
missió tècnica d’avaluació el senyor Xavier Muro i Bas, 
director de Govern Interior, el senyor Antoni Bayona i 
Rocamora, director d’Estudis Parlamentaris i la senyora 
Dolors Olesa i Cabrera, en representació del personal.

Palau del Parlament, 17 de març de 2010 

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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d) No estar inhabilitats per sentència ferma per a l’exer-
cici de les funcions públiques ni haver estat separats 
mitjançant un expedient disciplinari del servei de 
qualsevol administració pública. Els aspirants que no 
tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar, mit-
jançant una declaració jurada o promesa, que no estan 
sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal 
que els impedeixi l’accés a la funció pública en llur 
estat d’origen.

e) Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a 
exercir les funcions pròpies del lloc convocat.

f) Tenir el certificat del nivell de suficiència de català 
(C) o un altre d’equivalent, d’acord amb el que estableix 
el Decret 161/2002, de l’11 de juny, sobre l’acreditació 
del coneixement del català i l’aranès en els processos 
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball 
de les administracions públiques de Catalunya, que s’ha 
d’acreditar en el decurs del procediment.

1.2. Tots els requisits generals i específics que indica la 
base 1.1 s’han de complir el darrer dia del termini de 
presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint 
fins a la data de la presa de possessió del lloc.

2. Sol·licituds i documentació

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1 i 
vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar, 
fins al dia 12 d’abril de 2010, al Registre del Parlament 
de Catalunya, la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un model 
normalitzat els exemplars del qual són a disposició de 
les persones interessades al Servei d’Identificació del 
Parlament de Catalunya, i també poden ésser impresos 
per mitjà de l’adreça d’Internet http: //www.parlament.
cat/oposicions.

b) Una fotocòpia confrontada del document oficial 
d’identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyo-
la, d’un document oficial acreditatiu de la personalitat.

c) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc a proveir.

d) La documentació acreditativa de la titulació requeri-
da i dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats 
per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el ba-
rem establert per la base 6.

e) El certificat de serveis prestats expedit per l’òrgan 
competent en matèria de personal de l’administració o 
institució pública corresponent.

f) Una fotocòpia confrontada de la documentació acre-
ditativa de tenir el certificat de nivell de suficiència 
de català (certificat C) o un d’equivalent, d’acord amb 
el que estableix l’Ordre VCP/491/2009, del 12 de no-
vembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, 
diplomes i certificats equivalents als certificats de co-
neixements de català de la Secretaria de Política Lin-
güística, per a restar exempts, si escau, de fer l’exercici 
de coneixements de llengua catalana.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte 

Concurs	per	a	proveir	temporalment	
dos	llocs	de	treball	de	tècnic	o	tècnica	
de	biblioteconomiadocumentació	del	
Parlament	de	Catalunya
Tram. 501-00019/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 16.03.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de 
març de 2010, convoca un concurs per a proveir tempo-
ralment dos llocs de treball de tècnic o tècnica de biblio-
teconomia-documentació del Parlament de Catalunya, 
grup A1, nivell 13, d’acord amb el que estableixen els 
articles 49, 50, 57 i 58 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, aprovats per la 
Comissió d’Afers Institucionals el 22 d’abril de 2009; 
l’article 20.1 de l’Acord sobre les condicions de treball 
del personal del Parlament per als anys 2008-2011, i la 
normativa corresponent sobre la funció pública de la 
Generalitat de Catalunya.

Les funcions assignades als llocs convocats consistei-
xen a efectuar recerques documentals i bibliogràfiques 
especialitzades; preparar dossiers i altres productes 
documentals i bibliogràfics; dur a terme la cataloga-
ció, classificació, indexació i difusió del fons d’acord 
amb la normativa; fer buidatges; fer el seguiment de 
productes documentals i bibliogràfics aliens, de bases 
de dades o de les eines de recerca sobre matèries d’in-
terès; seleccionar i proposar adquisicions i subscripci-
ons; gestionar el servei de préstec en les seves diverses 
modalitats; atendre les consultes i traslladar-les, si cal, 
a la persona de l’àrea o l’oficina adequada; tenir cura 
del manteniment del catàleg, del manteniment i desen-
volupament dels diferents mòduls i de la difusió i ex-
plotació d’aquests; col·laborar en la revisió i l’adequació 
dels tesaurus del Parlament; acomplir les altres tasques 
anàlogues que se li encomanin.

Bases

1. Requisits de participació

1.1. Per a ésser admesos en el concurs, els aspirants han 
de complir els requisits següents: 

a) Tenir entre setze i seixanta-cinc anys.

b) Tenir la nacionalitat espanyola o ésser nacional d’un 
estat membre de la Unió Europea.

c) Tenir la llicenciatura en documentació o una titulació 
equivalent, o qualsevol altra llicenciatura si s’està en 
possessió del títol de diplomat o diplomada en bibliote-
conomia i documentació o un d’equivalent.
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5.3. La comissió tècnica d’avaluació, dins el termini de 
deu dies des de la publicació de la llista definitiva de 
persones admeses i excloses, ha de fer públics el dia, 
l’hora i el lloc per a fer la prova o les proves de conei-
xement de nivell de suficiència de català (C), per als 
candidats que no l’hagin acreditat, amb una antelació 
mínima de dos dies. La qualificació d’aquesta prova és 
d’apte/a o no apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el 
que estableixen les bases 5.6 i 5.7.

5.4. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un 
mes des de la publicació de la llista de persones adme-
ses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria amb les puntua-
cions atorgades en la valoració de mèrits de la primera 
fase del concurs, la qual es fa pública al tauler d’anuncis 
del Parlament.

5.5. La comissió tècnica d’avaluació, ha de fer públics el 
dia, l’hora i el lloc de l’entrevista i la prova establertes 
per la base 6 en el mateix moment, si escau, de la publi-
cació de les puntuacions atorgades en la primera fases, i 
ha de convocar els aspirants que l’hagin superada amb 
una antelació mínima de dos dies.

5.6. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya, i poden ésser 
consultades per mitjà de l’adreça d’Internet http: //www.
parlament.cat/oposicions.

5.7. Les qualificacions de les proves i de la fase de 
concurs es fan públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modificat 
per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya, i poden ésser 
consultades per mitjà de l’adreça d’Internet http: //www.
parlament.cat/oposicions. Amb aquesta publicació es 
considera feta la notificació oportuna a les persones in-
teressades i s’inicien els terminis als efectes dels pos-
sibles recursos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

6.1. Les persones aspirants han d’incloure a la sol·licitud 
els documents a què es refereix la base 2.1.b, c, d, e i 
f. Els mèrits i les capacitats acreditades pels aspirants 
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació 
en dues fases, segons els criteris i els barems següents: 

Primera fase.

Valoració de mèrits

a) Experiència laboral

Per l’experiència professional en el compliment de 
funcions pròpies del lloc objecte de la convocatòria 
en àmbit parlamentari, en l’àmbit de l’Administració 
pública i en l’empresa privada, en funció del temps de 
permanència en cada lloc i atenent en tots els casos la 
similitud entre el contingut tècnic i l’especialització de 
les tasques acomplertes respecte a les pròpies del lloc 
de treball convocat, fins a 25 punts.

de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir en 
compte els mèrits no acreditats documentalment.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents.

3.3. Els certificats esmentats per l’apartat 3.2 han d’ésser 
expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de 
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el cas 
de mèrits que es refereixin a llocs de treball en institu-
cions públiques diferents del Parlament de Catalunya o 
en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor-
respongui, en el cas d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació

La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 

a) El director d’Estudis Parlamentaris.

b) El director de Govern Interior, que pot delegar en la 
cap del Departament de Recursos Humans.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una 
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de la 
seva especialització, tenint en compte les funcions del 
lloc a proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar 
i fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases 
5.6 i 5.7, en el termini de quinze dies, la llista provisi-
onal de persones admeses i excloses, amb la indicació 
de si resten exemptes o no de fer la prova de llengua 
catalana, i també dels motius d’exclusió, si escau.

5.2. En el termini de deu dies hàbils, a comptar de l’en-
demà de la publicació de la llista provisional de persones 
admeses i excloses, els interessats poden formular les 
reclamacions que creguin pertinents davant el director 
de Govern Interior o esmenar els defectes que n’hagin 
motivat l’exclusió, d’acord amb el que disposa l’article 
71 de la Llei de l’Estat 30/1992 (modificat per l’article 
1.19 de la Llei 4/1999, del 13 de gener); si en aquest ter-
mini els aspirants no esmenen els defectes que els siguin 
imputables, s’entén que desisteixen de participar en la 
convocatòria. En el cas que no hi hagi cap reclamació, 
o a la vista de les reclamacions presentades, i un cop 
fetes, si escau, les rectificacions pertinents, la Direcció 
de Govern Interior eleva a la Mesa del Parlament la 
proposta de la llista definitiva de persones admeses i 
excloses, que s’ha de fer pública, un cop aprovada per 
la Mesa, d’acord amb el que estableixen les bases 5.6 i 
5.7 de la convocatòria.
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b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració 
pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les 
categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó 
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis 
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya pun-
tuen el doble que els prestats en altres administracions. 
Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts 
a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i 
les disposicions concordants, tenint en compte que el 
temps de serveis prestats simultàniament només es pot 
computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Per l’assistència acreditada a cursos, congressos, jorna-
des i seminaris que tinguin per objecte matèries direc-
tament relacionades amb les funcions pròpies del lloc 
de treball convocat, fins a 10 punts.

d) Per les publicacions o treballs de recerca relacio-
nats amb la matèria objecte de la convocatòria, fins a 
4 punts.

e) Pels postgraus i màsters oficials o pel doctorat rela-
cionats amb la matèria objecte de la convocatòria, fins 
a 3 punts.

f) Coneixement de català

Pels cursos o certificats de la Secretaria de Política 
Lingüística o equivalent acreditatius de coneixements 
del nivell superior al requerit o pels coneixements de 
llenguatge especialitzat, fins a 3 punts.

g) Pels títols i diplomes d’anglès, alemany, francès i 
italià, fins a 3 punt.

h) Pels premis acadèmics, beques i altres mèrits, fins 
a 1 punt.

S’ha d’obtenir una puntuació mínima de 15 punts en 
aquesta primera fase per a poder passar a la segona fase.

Segona fase.

La segona fase consisteix en una entrevista i una prova, 
d’acord amb el següent: 

a) A l’entrevista es comprova i es valora la competència 
de la persona aspirant per a exercir les funcions del lloc 
de treball convocat, amb relació als mèrits que estableix 
la convocatòria i, especialment, amb relació als conei-
xements i la comprovació de l’experiència al·legada en 
matèria de biblioteconomia-documentació i jurídica, 
sobre la qual es pot formular als aspirants les pregun-
tes que es considerin necessàries. L’entrevista puntua 
fins a 10 punts.

b) La prova consisteix en dos exercicis d’una durada 
global de dues hores i mitja.

El primer exercici consisteix a fer una recerca documen-
tal sobre les matèries a que faci referència una iniciativa 
parlamentària. Cal justificar les fonts i els recursos que 
l’aspirant consideri necessaris per a atendre la sol·licitud 
d’informació. Per a fer aquest exercici els aspirants po-
den utilitzar la bibliografia i la documentació que consi-
derin oportunes i accedir a les bases de dades i Internet.

En el segon exercici, l’aspirant ha de fer la catalogació 
(descripció, indexació i classificació) de dos documents 
de tipologia diversa. La catalogació s’ha de fer en format 
MARC 21. Cal fer l’exercici sense usar l’ordinador.

La qualificació d’aquesta prova és 10 punts. La puntua-
ció mínima per a superar-la és de 5 punts.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor dels aspi-
rants que obtinguin la millor valoració de tots els mèrits 
i les capacitats que especifica la base 6. Aquesta reso-
lució comporta el nomenament d’interina de la persona 
proposada.

7.2. Si es produeix empat en la puntuació global, s’ha de 
dirimir d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris 
següents: 

a) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més 
alta en la valoració dels mèrits establerts a la primera 
fase de la base 6.

b) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que ha ob-
tingut la puntuació més alta tenint en compte l’ordre 
dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats 
establert a la primera fase de la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. La proposta de nomenament s’ha de notificar a la 
persona interessada perquè en el termini de deu dies 
hàbils comptadors des de la data de recepció de la no-
tificació aporti els següents documents acreditatius de 
les condicions fixades per la base 1: 

a) Els documents acreditatius de complir les condicions 
fixades per les lletres a i b.

b) La declaració de complir la condició fixada per la 
lletra d.

c) El certificat mèdic acreditatiu de complir la condició 
fixada per la lletra e.

d) L’original o una fotocòpia confrontada de la titulació 
exigida com a condició per la lletra f.

8.2. La persona aspirant proposada que tingui la con-
dició de funcionària d’alguna administració pública 
restarà respecte d’aquesta en la situació administrativa 
de serveis especials.

8.3. Un cop comprovada la conformitat de tots els do-
cuments presentats, la Mesa del Parlament aprova el 
nomenament de la persona proposada com a interí o 
interina o, si escau, l’adscripció en comissió de serveis 
com a tècnic o tècnica de biblioteconomia-documenta-
ció del Parlament de Catalunya.

8.4. L’acord de nomenament s’ha de fer públic i s’ha de 
notificar a la persona interessada, la qual disposa d’un 
període de deu dies hàbils, des que se li notifica, per a 
prendre possessió del càrrec.

8.5. Si es produeix cap defecte en la documentació que 
impedeix el nomenament de la persona proposada, o 
bé aquesta no pren possessió del càrrec en el termini 
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establert, la Mesa del Parlament pot substituir-la per la 
persona candidata aprovada que la segueix en puntuació 
en la qualificació de la comissió tècnica d’avaluació, 
d’acord amb el que estableix la base 6.

9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació o la notificació, o directament un recurs con-
tenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la publicació o la notificació, de conformitat amb la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
sobre el fons de l’assumpte, que determinin la impossi-
bilitat de continuar el procés selectiu o que produeixin 
indefensió o un perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades poden interposar un 
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 16 de març de 2010 

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària General

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 16.03.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de 
març de 2010, vist l’informe del director de Govern In-
terior i de conformitat amb la base quarta del damunt 
dit concurs, ha designat per tal de formar part de la co-
missió tècnica d’avaluació el senyor Xavier Muro i Bas, 
director de Govern Interior, el senyor Antoni Bayona i 
Rocamora, director d’Estudis Parlamentaris i la senyora 
Teresa Gil i Albert, en representació del personal.

Palau del Parlament, 17 de març de 2010 

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament	d’un	funcionari	interí

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 16.03.2010

Secretaria general

El cap del Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat ha exposat la necessitat de proveir 
de manera urgent un lloc de treball de xofer o xofera 
polivalent actualment vacant.

El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya ha 
tramès un escrit a la Direcció de Govern Interior en 
què posa a disposició del Parlament els serveis del fun-
cionari Jordi Serra Vázquez, xofer, atès que en aquests 
moments no es preveu la utilització d’aquest servei.

Amb relació a l’escrit esmentat, el cap del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat ha emès un 
informe favorable un cop mantinguda l’entrevista amb 
Jordi Serra Vázquez, comprovada l’adequació del seu 
perfil professional a les funcions que cal exercir i vist 
que Jordi Serra Vázquez compleix els requisits necessa-
ris per a ocupar provisionalment aquest lloc de treball.

De conformitat amb el que disposa l’article 36.2 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, es 
pot nomenar personal interí per a cobrir transitòriament 
les places que han d’ésser ocupades definitivament per 
funcionaris de carrera.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Nomenar Jordi Serra Vázquez xofer interí del Parla-
ment, perquè ocupi de manera provisional el lloc de 
treball de xofer polivalent, grup C1, nivell 5, amb efec-
tes a partir de la data de la presa de possessió i fins al 
dia 31 de gener de 2011.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de con-
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formitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 16 de març de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Resolució	de	nomenament	de	personal	
eventual	del	Parlament	de	Catalunya	

Resolució

Resolució de nomenament de Marta Molins Que-
rol com a personal eventual del Parlament de 
Catalunya

En data 10 de març de 2010, el vicepresident primer 
del Parlament proposa nomenar Marta Molins Querol 
secretària adjunta de la Vicepresidència Primera del 
Parlament, com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 

Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement 
pel president del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa 
vigent

Resolc: 

Nomenar Marta Molins Querol secretària adjunta de la 
Vicepresidència Primera del Parlament, com a personal 
eventual, amb efectes del dia 22 de març de 2010, amb 
els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via adminis-
trativa, els interessats poden interposar, d’acord amb el 
que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant el president del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord 
amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 15 de març de 2010

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual 
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	Tram. 352-01958/08
	Acord sobre la sol·licitud
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	Tram. 352-01959/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01960/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01961/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01962/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01963/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01964/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01965/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut d’Estudis Penedesencs amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01966/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01967/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Denominació d’Origen Penedès amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01968/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01969/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01970/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01971/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01972/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01973/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Garraf amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01974/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Oliveras Samitier, catedràtic d’anàlisi geogràfica regional de la Universitat Rovira i Virgili i expert en matèria d’organització territorial, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea f
	Tram. 352-01975/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jesús Burgueño Rivero, membre de la Comissió de Delimitació Territorial del Col·legi de Geògrafs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01976/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Roca Cladera, director del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya i expert en delimitació d’àrees metropolitanes, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Pene
	Tram. 352-01977/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Font i Garolera, doctor en geografia i especialista en ordenació i planificació territorials, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01978/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Clusa, consultor i coautor del llibre l’Organització territorial de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01979/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01980/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01981/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-01982/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut d’Estudis Penedesencs amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’art
	Tram. 352-01983/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
	Tram. 352-01984/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Denominació d’Origen Penedès amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’arti
	Tram. 352-01985/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12
	Tram. 352-01986/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12
	Tram. 352-01987/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’a
	Tram. 352-01988/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’a
	Tram. 352-01989/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article
	Tram. 352-01990/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Garraf amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article
	Tram. 352-01991/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Oliveras Samitier, catedràtic d’anàlisi geogràfica regional de la Universitat Rovira i Virgili i expert en matèria d’organització territorial, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 
	Tram. 352-01992/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jesús Burgueño Rivero, membre de la Comissió de Delimitació Territorial del Col·legi de Geògrafs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’
	Tram. 352-01993/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Roca Cladera, director del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya i expert en delimitació d’àrees metropolitanes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’artic
	Tram. 352-01994/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença Joaquim Clusa, consultor, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 23/1983, de
	Tram. 352-01995/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Font i Garolera, doctor en geografia i especialista en ordenació i planificació territorials, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el P
	Tram. 352-01996/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 de la 
	Tram. 352-01997/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’arti
	Tram. 352-01998/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei
	Tram. 352-01999/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-02000/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-02001/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-02002/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Comarcal del Garraf amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-02003/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió Empresarial de l’Anoia amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-02004/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-02005/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió Empresarial del Penedès amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-02006/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió d’Estudis Penedesencs amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-02007/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-02008/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació
	Tram. 352-02009/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’arti
	Tram. 352-02010/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12
	Tram. 352-02011/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’arti
	Tram. 352-02012/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Comarcal del Garraf amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12
	Tram. 352-02013/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió Empresarial de l’Anoia amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 
	Tram. 352-02014/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial gen
	Tram. 352-02015/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió Empresarial del Penedès amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article
	Tram. 352-02016/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Institut d’Estudis Penedesencs amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’articl
	Tram. 352-02017/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’a
	Tram. 352-02018/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Cat
	Tram. 352-02019/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de
	Tram. 352-02021/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalun
	Tram. 352-02022/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 de la
	Tram. 352-02023/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 de la
	Tram. 352-02024/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 de
	Tram. 352-02025/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article
	Tram. 352-02026/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article
	Tram. 352-02027/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’Associació de Professors pel Bilingüisme amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02323/08
	Rebuig de la sol·licitud


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


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


	Proposta de compareixença d’Enric Garriga i Trullols, president del Cercle d’Agermanament Occitanocatalà, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02326/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Amorós, president de la Fundació Occitanocatalana, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02327/08
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Proposta de compareixença de Xavier Lamuela, catedràtic de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02329/08
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Proposta de compareixença de David Grosclaude, membre de l’Institut d’Estudis Occitans, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02331/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Frederic Vergés, membre de la Secció Lingüística de l’Institut d’Estudis Aranesi, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02332/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Aitor Carrera, professor de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02333/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Patrici Pojada, president del Grup de Lingüística Occitana, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02334/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Figueras, membre de l’Institut Català d’Estudis Occitans, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02335/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Vicenç Simó, notari, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 352-02336/08
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença del president del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi s
	Tram. 356-00550/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Institut de Reinserció Social davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè informin sobre les línies d’actuació d’aquesta entitat
	Tram. 356-00563/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè presentin la proposta sobre l’impost sobre el valor afegit les entitats no lucratives
	Tram. 356-00670/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’organització no governamental Projecte Home Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les línies d’actuació d’aquesta entitat
	Tram. 356-00672/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana de Voluntariat davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè expliquin les línies d’actuació d’aquesta entitat i les propostes per a l’Any Europeu del Voluntariat 2011
	Tram. 356-00678/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Sol·licitud de compareixença de representants del Front per l’Alliberament Gai de Catalunya davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè presentin els treballs i les propostes d’aquesta entitat
	Tram. 356-00679/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Sol·licitud de compareixença de Susanna Puskas, vídua del bomber Jordi Moré, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00681/08
	Sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge
	Tram. 355-00135/08
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
	Tram. 355-00136/08
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre les actuacions del Departament amb relació als efectes de la nevada del dia 8 de març de 2010
	Tram. 355-00138/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Pedro Balañá Mombrú, empresari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00745/08
	Substanciació


	Compareixença de Luis Francisco Esplá, torero, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00752/08
	Substanciació


	Compareixença de Jordi Portabella, biòleg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00763/08
	Substanciació


	Compareixença de Maria da Luz Rosinha, alcaldessa de Vila Franca de Xira i presidenta de la Unió de Viles Taurines de Portugal, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
	Tram. 353-00765/08
	Substanciació


	Compareixença de Carl Schlyter, eurodiputat especialista en drets dels animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00768/08
	Substanciació


	Compareixença de Serafín Serrano Marín, torero, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00769/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 353-00826/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 353-00827/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de Localret amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 353-00828/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Consorci Administració Oberta de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 353-00829/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació d’Agustí Cerrillo, expert en administració electrònica, amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 353-00830/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 353-00831/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 353-00832/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de l’Agència Catalana de Protecció de Dades amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
	Tram. 353-00833/08
	Substanciació


	Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 353-00834/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 353-00835/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 353-00836/08
	Substanciació


	Compareixença de Maria Jesús Montoro Chiner, catedràtica de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 353-00837/08
	Substanciació


	Compareixença d’Agustí Cerrillo Martínez, professor de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 353-00838/08
	Substanciació


	Compareixença de Josep Maria Vallès Casadevall, catedràtic de ciència política i de l’Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 353-00839/08
	Substanciació


	Compareixença de Josep Maria Rufí i Pagès, alcalde de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natura
	Tram. 353-00850/08
	Substanciació


	Compareixença de Joan Silvestre i Albertí, alcalde de Pals (Baix Empordà), amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral
	Tram. 353-00851/08
	Substanciació


	Compareixença d’Estanislau Puig Artigas, alcalde de l’Escala (Baix Empordà), amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral
	Tram. 353-00852/08
	Substanciació


	Compareixença de Joan Sabrià i Giralt, alcalde de Palau-sator (Baix Empordà), amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral
	Tram. 353-00853/08
	Substanciació


	Compareixença de Jaume Gifre i Viñas, alcalde de Bellcaire d’Empordà (Baix Empordà), amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural inte
	Tram. 353-00854/08
	Substanciació


	Compareixença de Salvador Coll i Serra, alcalde de Fontanilles (Baix Empordà), amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral
	Tram. 353-00855/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Plataforma Defensem Catalunya amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral
	Tram. 353-00856/08
	Substanciació


	Compareixença d’Enric Vilert i Butchosa, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava, amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcia
	Tram. 353-00857/08
	Substanciació


	Compareixença d’un representant de l’Agrupació de Defensa Vegetal de l’Arròs de Pals, amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural int
	Tram. 353-00858/08
	Substanciació


	Compareixença de Genís Dalmau i Burgués, representant dels centres d’immersió que operen a les illes Medes, amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’u
	Tram. 353-00859/08
	Substanciació


	Compareixença de Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral
	Tram. 353-00860/08
	Substanciació


	Compareixença de Ramon Fortià, del Grup de Defensa del Patrimoni del Baix Empordà, amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integr
	Tram. 353-00861/08
	Substanciació


	Compareixença de Pere Estradera, patró major de la Confraria de Pescadors de l’Estartit, amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural 
	Tram. 353-00862/08
	Substanciació


	Compareixença de Jordi Ponjoan del Molino, president del Club Nàutic Estartit, amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral
	Tram. 353-00863/08
	Substanciació


	Compareixença d’Albert Albertí, de l’Associació de Naturalistes de Girona, amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral
	Tram. 353-00864/08
	Substanciació


	Compareixença d’Ignasi Batet, president de la Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN/Salvem l’Empordà), amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues re
	Tram. 353-00865/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Fòrum de l’Escala amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral
	Tram. 353-00866/08
	Substanciació


	Compareixença de Xavier Quintana, del Grup de Recerca en Limnologia de Llacunes i Aiguamolls Mediterranis de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser
	Tram. 353-00867/08
	Substanciació


	Compareixença de Manel Cunill, de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, amb relació al Projecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integr
	Tram. 353-00868/08
	Substanciació


	Compareixença d’Enric Garriga i Trullols, president del Cercle d’Agermanament Occitanocatalà, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00869/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Amorós, president de la Fundació Occitanocatalana, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00870/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00871/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Xavier Lamuela, catedràtic de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00872/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jèp de Montoya, president de l’Institut d’Estudis Aranesi, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00873/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de David Grosclaude, membre de l’Institut d’Estudis Occitans, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00874/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Frederic Vergés, membre de la Secció Lingüística de l’Institut d’Estudis Aranesi, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00875/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Aitor Carrera, professor de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00876/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Patrici Pojada, president del Grup de Lingüística Occitana, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00877/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jaume Figueras, membre de l’Institut Català d’Estudis Occitans, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00878/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Vicenç Simó, notari, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00879/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


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


	Compareixença de representants de l’Associació de Difusió Social i Cultural El Petit da Vinci davant la Comissió de Benestar i Immigració per a explicar els objectius de l’entitat
	Tram. 357-00363/08
	Substanciació


	Compareixença de Núria Buenaventura, directora general de Medi Natural, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00379/08
	Substanciació


	Compareixença de Joan Boada i Masoliver, secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00380/08
	Substanciació


	Compareixença de Josep Ramon Mora, director general de Protecció Civil, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 357-00382/08
	Substanciació


	Compareixença del president del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el seu pla
	Tram. 357-00437/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació



	Compareixença de representants de l’Institut de Reinserció Social davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè informin sobre les línies d’actuació d’aquesta entitat
	Tram. 357-00438/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè presentin la proposta sobre l’impost sobre el valor afegit les entitats no lucratives
	Tram. 357-00439/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Federació Catalana de Voluntariat davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè expliquin les línies d’actuació d’aquesta entitat i les propostes per a l’Any Europeu del Voluntariat 2011
	Tram. 357-00440/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants del Front per l’Alliberament Gai de Catalunya davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè presentin els treballs i les propostes d’aquesta entitat
	Tram. 357-00441/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença





	4.55.	Activitat parlamentària
	4.55.15.	Convocatòries
	Sessió plenària núm. 74
	Convocada per al dia 24 de març de 2010
	Sessió plenària núm. 75
	Convocada per al dia 25 de març de 2010




	4.90.	Règim interior
	4.90.10.	Càrrecs i personal
	Concurs per a proveir temporalment un lloc de responsable de la Secretaria de la Direcció d’Estudis Parlamentaris del Parlament de Catalunya
	Tram. 500-00030/08
	Convocatòria
	Nomenament de l’òrgan qualificador


	Concurs oposició lliure per a proveir una plaça d’arquitecte o arquitecta del Parlament de Catalunya
	Tram. 501-00015/08
	Nomenament de l’òrgan qualificador


	Concurs per a proveir temporalment dos llocs de treball de tècnic o tècnica de biblioteconomia-documentació del Parlament de Catalunya
	Tram. 501-00019/08
	Convocatòria
	Nomenament de l’òrgan qualificador


	Nomenament d’un funcionari interí
	Acord

	Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya 
	Resolució






