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BUTLLETÍ OFICIAL
DE CATALUNYADEL PARLAMENT

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

1.01.	 Lleis	i	altres	normes

1.01.10.	 Normes	de	règim	interior

Modificació dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya
Tram. 221-00012/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 518) p. 7

1.10.	 Resolucions

Resolució 676/VIII del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es convalida el Decret llei 2/2010, del 
30 de març, pel qual es modifica la Llei 11/2007, de 
l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
Tram. 203-00005/08
Adopció p. 7

Resolució 677/VIII del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’elegeixen dos vocals de la Comis-
sió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya
Tram. 284-00042/08
Adopció p. 7

Resolució 678/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la constitucionalitat de l’Estatut i la 
renovació del Tribunal Constitucional
Tram. 250-02821/08
Adopció p. 8

1.15.	 Mocions

Moció 73/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la legislació estatal relativa als ports d’interès 
general
Tram. 302-00230/08
Aprovació p. 9

Moció 74/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 302-00231/08
Aprovació p. 9

Moció 75/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la imposició de límits de velocitat variables 
als accessos a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 302-00232/08
Aprovació p. 10

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de 
la immigració irregular
Tram. 300-00278/08
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre la desocupa-
ció dels joves
Tram. 300-00279/08
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la formació professional
Tram. 300-00280/08
Substanciació p. 11

1.30.	 Altres	tramitacions

1.30.06.	 Procediments	relatius	a	les	corporacions	
locals	i	a	altres	informes	o	memòries	de	
la	Sindicatura	de	Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 34/2009, referent al Consell Comarcal del Bages, 
corresponent al 2007
Tram. 258-00033/08
Coneixement de l’Informe p. 11

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 35/2009, referent al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, corresponent al 2007
Tram. 258-00034/08
Coneixement de l’Informe p. 11

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 3/2010, referent a la Universitat Pompeu Fabra, 
corresponent als exercicis del 2004 al 2007
Tram. 258-00035/08
Coneixement de l’Informe p. 11

Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 1/2010, referent a la Universitat de Girona, 
corresponent als exercicis del 2004 al 2007
Tram. 258-00036/08
Coneixement de l’Informe p. 12

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

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una comissió tècnica per a avaluar la viabilitat tèc-
nica del soterrament de la línia de molt alta tensió 
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entre Bescanó i Santa Llogaia d’Alguema i per a 
elaborar-ne un informe
Tram. 250-02544/08
Retirada p. 12

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la crisi econòmica i la desocupació
Tram. 302-00233/08
Rebuig p. 12

2.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
institucional i el desplegament de l’Estatut
Tram. 300-00281/08
Retirada p. 13

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 l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball
Tram. 200-00062/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes subse-
güents al Dictamen del Consell de Garanties Estatutà-
ries p. 13

Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient 
i la documentació clínica
Tram. 200-00073/08
Nomenament d’una relatora p. 13

Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 200-00083/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 14

Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 200-00084/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 14

Projecte de llei de vegueries
Tram. 200-00085/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 14

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
Ponència per a elaborar l’Informe p. 15

Projecte de llei de polítiques de joventut
Tram. 200-00089/08
Debat de totalitat p. 15
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini per a proposar compareixences p. 15

Projecte de llei de modificació de la Llei 
11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Tram. 200-00092/08
Acord del Ple p. 16
Tramitació pel procediment d’urgència p. 16
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat, exclu-
sivament amb text alternatiu p. 16

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de modificació de l’apar-
tat 4 de l’article 17 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, 
de regulació dels serveis de prevenció i extinció 
d’incendis i de salvaments de Catalunya
Tram. 202-00070/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 677) p. 16

Proposició de llei de regulació de les festes 
tradicionals amb bous
Tram. 202-00079/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 667) p. 17

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

3.10.10.	 Control	dels	decrets	llei

Control del Decret llei 2/2010, del 30 de 
març, pel qual es modifica la Llei 11/2007, d’11 d’oc-
tubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals
Tram. 203-00005/08 p. 17

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre l’augment del 
nombre de places d’al·lergòlegs a la sanitat pública
Tram. 250-02715/08
Esmenes presentades p. 17

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
Esmenes presentades p. 18

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
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la neteja de 
les vies i les instal·lacions de l’estació del Vendrell 
(Baix Penedès)
Tram. 250-02733/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la utilització 
de productes catalans en les campanyes de salut
Tram. 250-02734/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’eficàcia de les assegurances agràries
Tram. 250-02736/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les mesures del Programa de desenvolupament 
rural 2007-2013
Tram. 250-02737/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’accés a l’estació del tren d’alta velocitat del 
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Camp de Tarragona des de la carretera de Tarrago-
na al Pont d’Armentera
Tram. 250-02739/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat al pas per 
Balaguer (Noguera)
Tram. 250-02743/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
protocol d’actuació per a les emergències psiquià-
triques domiciliàries
Tram. 250-02744/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la revisió de 
l’oferta de formació professional per al curs 2010-
2011 a Girona
Tram. 250-02745/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a evitar el tancament de Bergadana Solutions, SL
Tram. 250-02750/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució de condemna de la 
limitació de les llibertats polítiques i de la manca de 

protecció dels drets humans al món, i de compromís 
en el procés d’obertura amb el poble cubà cap al 
pluralisme i el desenvolupament
Tram. 250-02752/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment dels estudis de batxillerat a l’IES La Ribera, 
de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-02753/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
del reglament de la Llei 11/2009, de regulació ad-
ministrativa del espectacles públics i les activitats 
recreatives
Tram. 250-02754/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
boscos afectats pel temporal de neu
Tram. 250-02755/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la prohibició 
de l’emissió de publicitat de begudes alcohòliques 
de menys de vint graus en el Projecte de llei general 
de la comunicació audiovisual
Tram. 250-02756/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un pavelló a la secció d’educació secundària de 
Collbató (Baix Llobregat)
Tram. 250-02757/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de l’eix ferroviari Barcelona - Puigcerdà
Tram. 250-02758/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
títol del sistema tarifari integrat de transport gratuït 
per a l’acompanyant de les persones amb un grau 
de minusvalidesa igual o superior al 65%
Tram. 250-02759/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels efectius de mossos d’esquadra destinats a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-02760/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la intermedia-
ció i la col·locació en el mercat de treball
Tram. 250-02761/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre els protocols 
específics de recol·locació per a treballadors afec-
tats per tancaments empresarials i expedients de 
regulació
Tram. 250-02762/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la producció 
dels accessoris del vehicle Audi Q3
Tram. 250-02763/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el Pla de des-
envolupament de polítiques actives del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya
Tram. 250-02764/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels uniformes dels mossos d’esquadra destinats a 
la regió policial dels Pirineus Occidentals i les àrees 
bàsiques policials del Ripollès i del Berguedà
Tram. 250-02765/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25
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Proposta de resolució sobre la creació 
d’una oficina d’atenció als usuaris afectats pels talls 
de subministrament elèctric causats per la nevada 
del 8 de març de 2010
Tram. 250-02766/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una auditoria de l’estat de la xarxa elèctrica a la 
província de Girona
Tram. 250-02767/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una línia de crèdit en condicions favorables per a 
les persones afectades pels talls de subministrament 
elèctric causats per la nevada del 8 de març de 2010
Tram. 250-02768/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la creació 
d’ajuts per als ajuntaments de la demarcació de 
Girona afectats per les nevades del març del 2010
Tram. 250-02769/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la professi-
onalitat i la independència del professionals de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-02770/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’autovia C-16 entre Bagà i Berga amb fons 
europeus
Tram. 250-02771/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la reestructu-
ració de la xarxa ferroviària a Sant Andreu de Lla-
vaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac 
(Maresme)
Tram. 250-02772/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment dels estudis de batxillerat de l’IES Pineda, de 
Pineda de Mar (Maresme), en el curs 2010-2011
Tram. 250-02773/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’aplicació im-
mediata de millores a la línia ferroviària entre Bar-
celona i Puigcerdà per als trens amb saturació de 
viatgers
Tram. 250-02774/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre els motius de 
l’emblanquiment del tram alt del riu Noguera de Va-
llferra a Alins (Pallars Sobirà)
Tram. 250-02775/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Barcelona
Tram. 250-02776/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la violació dels 
drets humans del poble sahrauí
Tram. 250-02777/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’expedició del 
certificat d’inclusió en el Registre de seguiment i 
gestió de pacients en llista d’espera per a procedi-
ments quirúrgics
Tram. 250-02810/08
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment i l’ampliació dels cicles formatius de l’IES Milà 
i Fontanals d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-02811/08
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’un pla de millora de l’estació de Lavern, a 
Subirats (Alt Penedès)
Tram. 250-02812/08
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la tramitació 
del projecte del dipòsit controlat de residus de Seròs 
(Segrià)
Tram. 250-02813/08
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la modificació 
del projecte de millora de la línia de tren entre Lleida 
i Manresa per a soterrar les vies a Sant Guim de 
Freixenet (Segarra)
Tram. 250-02814/08
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del nou edifici del CEIP Mediterrània, 
de Barcelona
Tram. 250-02815/08
Presentació p. 31

Proposta de resolució de suport al diàleg 
entre Turquia i Armènia per a contribuir a la pau i la 
seguretat internacionals
Tram. 250-02816/08
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la implantació 
del servei d’atenció i ajuda a les persones amb mo-
bilitat reduïda (Atendo) a Barcelona i a les principals 
estacions de la xarxa ferroviària de rodalia
Tram. 250-02817/08
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la constitucio-
nalitat de l’Estatut i la renovació del Tribunal Cons-
titucional
Tram. 250-02821/08
Esmenes presentades p. 34

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 33/2009, referent a l’acompliment de les reco-
manacions dels informes 10/2005, 18/2005, 2/2006, 
16/2006, 1/2007, 6/2007, 10/2007 i 13/2007 (tram. 
256-00069/08); a l’Informe de fiscalització 36/2009, 
referent al programa 223 (prevenció, extinció d’in-
cendis i salvaments), corresponent al 2008 (tram. 
256-00070/08); a l’Informe de fiscalització 37/2009, 
referent a l’activitat creditícia de l’Institut Català del 
Crèdit Agrari, corresponent al 2007 i al 2008 (tram. 
256-00071/08)
Tram. 256-00069/08, 256-00070/08, 256-00071/08
Propostes de resulució presentades pels grups parla-
mentaris p. 34

3.10.65.	 Projectes	i	propostes	de	resolució	d’ac-
tuació	davant	les	Corts	Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 29 de la Llei 35/2006, de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques
Tram. 270-00011/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 36
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3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·la	cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la legislació estatal relativa als ports 
d’interès general
Tram. 302-00230/08
Esmenes presentades p. 37

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 302-00231/08
Esmenes presentades p. 37

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la imposició de límits de velocitat 
variables als accessos a l’àrea metropolitana de 
Barcelona
Tram. 302-00232/08
Esmenes presentades p. 38

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la crisi econòmica i la desocupació
Tram. 302-00233/08
Esmenes presentades p. 39

4.	 INFORMACIÓ

4.40.	 Acords,	resolucions	i	comunicacions	
dels	òrgans	del	Parlament

Delegació de funcions del president del 
Parlament
Tram. 246-00053/08
Resolució p. 41

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixences

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Sena 
i Calabuig, exdirector general de l’Institut Català de 
Finances, davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè informi sobre el crèdit del 2003 
al Grup IMS, Assessors Jurídics i Financers
Tram. 356-00699/08
Acord sobre la sol·licitud p. 41

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Edu-
cació i Universitats amb el conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa sobre el Pla de Recerca i 
Innovació 2010-2013
Tram. 355-00144/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 41

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

Compareixença del conseller delegat de 
l’Institut Català de Finances davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost per a informar 
sobre el crèdit del 2003 al GRUP IMS, Assessors 
Jurídics i Financers
Tram. 357-00450/08
Substanciació p. 41

Compareixença d’Ernest Sena i Calabuig, 
exdirector general de l’Institut Català de Finances, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post per a informar sobre el crèdit del 2003 al Grup 
IMS, Assessors Jurídics i Financers
Tram. 357-00454/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 42

4.87.	 Procediments	davant	el	Tribunal	Consti-
tucional

4.87.10.	 Recursos	d’inconstitucionalitat	interpo-
sats	contra	lleis	de	Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2502/2010, 
interposat pel Defensor del Poble contra determinats 
articles de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del 
Síndic de Greuges
Tram. 381-00003/08
Coneixement p. 42
Acord de compareixença del Parlament p. 42

4.89.	 Propostes	d’iniciativa	legislativa	popular

Proposició de llei sobre la conciliació de la 
vida laboral i la familiar i la lluita contra la violència de 
gènere i l’assetjament laboral en les administracions 
públiques de Catalunya
Tram. 202-00086/08
Obertura de la tramitació p. 42

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Concurs oposició lliure per a proveir sis 
places de l’escala general d’administrador o admi-
nistradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya
Tram. 501-00018/08
Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb 
la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana p. 49

Declaració de la situació administrativa 
d’excedència voluntària d’una funcionària de carrera 
Acord p. 51

Fi de la comissió de serveis i nova adscrip-
ció d’un funcionari de carrera
Acord p. 51
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1.01.10.

(tram. 203-00005/08), i ha aprovat la resolució següent, 
que, d’acord amb el que estableix l’article 136.6 del Re-
glament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 
136.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, convalida el 
Decret llei 2/2010, del 30 de març, pel qual es modifi-
ca la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2010

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

Resolució	677/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	s’elegeixen	dos	vo-
cals	de	la	Comissió	Executiva	de	la	Jun-
ta	de	Museus	de	Catalunya
Tram. 284-00042/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 78, 28.04.2010, DSPC-P 118

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril 
de 2010, atès que ha finit el mandat de Roger Costa i Solé 
i Gabriel Alcalde i Gurt com a vocals de la Comissió 
Executiva de la Junta de Museus de Catalunya, d’acord 
amb l’article 40 de la Llei 17/1990, del 2 de novembre, 
de museus, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix Roger Costa i Solé i 
Gabriel Alcalde i Gurt vocals de la Comissió Executiva 
de la Junta de Museus de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2010

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

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
518)

En el BOPC 518, a la pàg. 31.

A l’article 120, apartat 1.

On diu:

«1. Cada elector o electora pot votar lliurement fins a un 
màxim de set o d’onze noms, segons que correspongui 
d’acord amb l’article 109.2.»

Ha de dir:

«1. Cada elector o electora pot votar lliurement fins a 
un màxim de nou o de tretze noms, segons que corres-
pongui d’acord amb l’article 109.2.»

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	676/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	es	convalida	el	De-
cret	llei	2/2010,	del	30	de	març,	pel	qual	
es	modifica	la	Llei	11/2007,	de	l’11	d’oc-
tubre,	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals
Tram. 203-00005/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 78, 28.04.2010, DSPC-P 118

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 d’abril de 
2010, ha debatut el Decret llei 2/2010, del 30 de març, 
pel qual es modifica la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
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1.10.

d’un dels seus membres, entre els quatre magistrats que 
són nomenats pel Congrés dels Diputats. I, finalment, 
al desembre del 2007 va finir el mandat dels quatre ma-
gistrats designats pel Senat, sense que el procediment 
iniciat per a renovar-los hagi prosperat, malgrat que els 
parlaments de les comunitats autònomes ja fa molt de 
temps que van exercir el dret de proposar candidats.

Aquestes disfuncions afecten, doncs, la meitat dels 
membres que integren el Tribunal Constitucional. En 
aquesta situació, totes les institucions de l’Estat hau-
rien de prendre les decisions que corresponguin per a 
superar aquesta situació anòmala i el Tribunal Consti-
tucional mateix hauria de reflexionar sobre si està en 
condicions de treballar amb la normalitat i la serenor 
que la seva funció reclama, i evitar així el desgast i el 
descrèdit de la institució.

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reitera la seva convicció 
que l’Estatut d’autonomia de Catalunya ha assolit la mà-
xima legitimació possible precisament perquè ha estat 
referendat per la ciutadania a la qual ha de servir i insta 
totes les institucions de l’Estat a respectar-lo, complir-lo, 
fer-lo complir i desplegar-lo en allò que els correspon-
gui. Així mateix, el Parlament manifesta, un cop més, la 
convicció sobre la plena constitucionalitat de l’Estatut.

2. El Parlament de Catalunya s’adreça als presidents del 
Congrés dels Diputats i del Senat per tal que traslladin 
als grups parlamentaris d’ambdues cambres la urgent i 
inexcusable necessitat de designar el magistrat o magis-
trada que correspon designar al Congrés dels Diputats 
després de la vacant produïda per la defunció d’un dels 
membres del Tribunal Constitucional elegit per aquesta 
cambra legislativa i de desbloquejar el procediment de 
designació dels quatre magistrats que ha de designar el 
Senat, de conformitat amb l’article 159.1 de la Cons-
titució espanyola i 17.1 de la Llei orgànica 2/1979, de 
3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, que es troba 
pendent des de fa més de dos anys.

3. El Parlament de Catalunya constata que, després de 
cinc intents fallits de dictar sentència sobre els recursos 
presentats contra l’Estatut, el Tribunal Constitucional no 
està en condicions d’exercir les tasques que constituci-
onalment té assignades. En aquest sentit, el Parlament 
promourà totes les accions al seu abast a fi d’aconseguir 
que el Tribunal Constitucional s’hi declari incompetent.

4. El Parlament de Catalunya, sens perjudici d’altres 
iniciatives en el mateix sentit que es puguin presentar 
en altres cambres, demana als grups parlamentaris ca-
talans al Senat que impulsin en un termini de trenta dies 
una proposta de reforma de la Llei orgànica del Tribunal 
Constitucional que, entre altres qüestions, impedeixi la 
prolongació forçosa del mandat dels magistrats que inte-
gren el Tribunal Constitucional en els casos de bloqueig 
dels corresponents processos de renovació.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2010

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual

Resolució	678/VIII	del	Parlament	de	Cata-
lunya,	sobre	la	constitucionalitat	de	l’Es-
tatut	i	la	renovació	del	Tribunal	Consti-
tucional
Tram. 250-02821/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 78, 29.04.2010, DSPC-P 119

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 d’abril 
de 2010, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la constitucionalitat de l’Estatut i la renovació del 
Tribunal Constitucional (tram. 250-02821/08), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi i Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa.

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

Exposició de motius

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat primer 
com a Projecte de llei pel Parlament, negociat després 
per una delegació del Parlament amb les comissions 
constitucionals del Congrés dels Diputats i del Senat, 
aprovat per majoria absoluta per les Corts Generals i 
referendat pel poble de Catalunya, és una llei vigent des 
del 9 d’agost de 2006 i ha estat objecte de desplegament 
al llarg de més de tres anys, malgrat els recursos en 
contra presentats davant del Tribunal Constitucional.

El Parlament de Catalunya vol, un cop més, defensar la 
plena constitucionalitat de l’Estatut, tot reiterant l’exigèn-
cia que sigui respectat i plenament desplegat per totes les 
institucions. És obligat assenyalar que l’Estatut ha assolit 
la màxima legitimitat popular possible precisament pel 
fet d’haver estat referendat per la ciutadania a la qual ha 
de servir. Totes les institucions de l’Estat han de tenir 
ben present aquesta dimensió especial de l’Estatut.

Després de tres anys i mig de debat entre els membres 
del Tribunal Constitucional sobre els recursos presen-
tats contra l’Estatut pel Partit Popular, el Defensor del 
Poble i cinc comunitats autònomes, sense possibilitat 
d’arribar a un acord per a dictar sentència, l’alt tribunal 
ha evidenciat la seva incapacitat pràctica per a abordar 
una decisió tan transcendent com aquesta.

A més, durant aquest temps, s’han produït diverses 
disfuncions importants en la composició del Tribunal 
Constitucional. Un dels seus magistrats va ésser recusat 
després d’una alteració en la interpretació que el mateix 
Tribunal havia fet fins aleshores dels supòsits que per-
meten apartar un dels seus membres del coneixement 
d’una causa. Es va produir una nova vacant, per defunció 
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1.15.

Moció	74/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	l’Agència	Catalana	de	l’Aigua
Tram. 302-00231/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 78, 29.04.2010, DSPC-P 119

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 d’abril 
de 2010, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 302-
00231/08), presentada pel diputat Ramon Espadaler i 
Parcerisas, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 70821) i pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70823).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta que l’Agència 
Catalana de l’Aigua, en tant que administració hidràu-
lica i organisme de conca del Govern, executa les fun-
cions que resulten de la legislació d’aigües de Catalunya 
i de l’aplicació de la Directiva marc de l’aigua i les que, 
en aplicació d’aquest marc normatiu, li encomana el 
mateix Govern. És per això que cal continuar dotant-la 
d’instruments financers suficients, estables i duradors 
que n’assegurin l’estabilitat econòmica i financera.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Definir les bases economicofinanceres de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a l’horitzó 2010-2020, tenint en 
compte que ha de seguir els criteris següents: 

– Tendir a l’estabilització i a la posterior reducció gra-
dual del deute, considerat en termes de palanquejament, 
que ha acumulat per l’Agència Catalana de l’Aigua, mit-
jançant l’elaboració d’un programa financer a mitjà i 
llarg termini.

– Impulsar l’actualització del contracte programa per 
al període 2011-2018, per tal de consolidar el marc fi-
nancer que garanteixi la viabilitat econòmica a llarg 
termini. Aquesta major implicació financera del Govern 
en el finançament de l’Administració hidràulica catala-
na haurà de permetre fer front a les despeses de tipus 
general i transversal i no associades a la disponibilitat 
i la depuració de l’aigua.

– Finançar les inversions en curs i pendents, d’acord 
amb el Programa de mesures, amb càrrec al finança-

1.15. MOCIONS

Moció	73/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	la	legislació	estatal	relativa	
als	ports	d’interès	general
Tram. 302-00230/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 78, 29.04.2010, DSPC-P 119

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 d’a-
bril de 2010, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la legislació estatal relativa als ports d’interès 
general (tram. 302-00230/08), presentada pel diputat 
Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70737).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya considera que els ports, 
especialment els d’interès general, són peces clau per al 
desenvolupament econòmic de Catalunya, i, en aquest 
context, es reafirma en la necessitat de consolidar un 
model que en reforci l’autonomia de gestió.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar 
perquè la modificació de la Llei 48/2003, del 26 de no-
vembre, de règim econòmic i de prestació de serveis 
dels ports d’interès general –modificació actualment en 
tràmit al Congrés dels Diputats–, asseguri el respecte a 
les competències del Govern, que els ports d’interès ge-
neral reforcin llur autonomia de gestió i puguin elaborar 
i executar una planificació i unes polítiques comercials 
i tarifàries pròpies i autònomes per a millorar el marge 
de maniobra comercial i la competitivitat internacional 
dels ports catalans.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2010

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual
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1.15.

Moció	75/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	la	imposició	de	límits	de	ve-
locitat	variables	als	accessos	a	l’àrea	
metropolitana	de	Barcelona
Tram. 302-00232/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 78, 29.04.2010, DSPC-P 119

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 d’abril 
de 2010, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la imposició de límits de velocitat variables als 
accessos a l’àrea metropolitana de Barcelona (tram. 302-
00232/08), presentada pel diputat Albert Rivera Díaz, 
del Grup Mixt, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 70822) i 
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70825).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar 
si és necessari determinar alguna modificació de les 
mesures del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire, un cop publicat l’informe amb la valoració 
detallada de les dades relatives a la qualitat de l’aire.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2010

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

ment establert per l’Estatut d’autonomia de Catalunya en 
la disposició addicional tercera, i en concordança amb 
el Pla Catalunya per a les infraestructures hidràuliques.

– Tendir, de manera concertada amb els agents econò-
mics i socials, cap al mandat de recuperació de costos 
que estableix la Directiva marc de l’aigua, vetllant per-
què aquest procés, que haurà d’ésser necessàriament 
gradual, no 

afecti la competitivitat dels sectors productius, ni la 
situació de les economies domèstiques, i aplicant les 
alternatives que comportin més eficàcia i eficiència.

– Millorar els mecanismes de tarifació social en l’abas-
tament d’aigua domiciliària, per tal de garantir el dret 
de tota persona a rebre un subministrament d’aigua po-
table suficient per a cobrir-ne les necessitats bàsiques, 
sigui quina en sigui la situació econòmica.

b) Ampliar el període d’exposició pública del Pla de 
gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i del 
Programa que se’n deriva fins a final de juliol del 2010, 
atesos la seva complexitat i l’impacte econòmic que en 
resulta, i per tal de disposar d’un període de temps més 
ampli per a conèixer-ne i debatre’n el contingut, i faci-
litar la participació dels ens i les entitats interessats i de 
la ciutadania en general.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2010

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual
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1.20.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES CORPO-
RACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES O 
MEMÒRIES DE LA SINDICATURA DE COMP-
TES

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	34/2009,	referent	al	Consell	Co-
marcal	del	Bages,	corresponent	al	2007
Tram. 258-00033/08

Coneixement de l’Informe

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

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis-
calització	35/2009,	referent	al	Consell	
Comarcal	del	Vallès	Oriental,	correspo-
nent	al	2007
Tram. 258-00034/08

Coneixement de l’Informe

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

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	3/2010,	referent	a	la	Universitat	
Pompeu	Fabra,	corresponent	als	exer-
cicis	del	2004	al	2007
Tram. 258-00035/08

Coneixement de l’Informe

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	gestió	
de	la	immigració	irregular
Tram. 300-00278/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 78, tinguda el dia 28.04.2010, 
(DSPC-P 118).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	desocu-
pació	dels	joves
Tram. 300-00279/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 78, tinguda el dia 28.04.2010, 
(DSPC-P 118).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	situació	
de	la	formació	professional
Tram. 300-00280/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 78, tinguda el dia 28.04.2010, 
(DSPC-P 118).
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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	la	constitu-
ció	d’una	comissió	tècnica	per	a	avaluar	
la	viabilitat	tècnica	del	soterrament	de	la	
línia	de	molt	alta	tensió	entre	Bescanó	i	
Santa	Llogaia	d’Alguema	i	per	a	elabo-
rar-ne	un	informe
Tram. 250-02544/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 46 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el dia 27.04.2010 
(DSPC-C 819).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	crisi	econòmica	i	la	de-
socupació
Tram. 302-00233/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 78, 
tinguda el dia 29.04.2010 (DSPC-P 119).

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	1/2010,	referent	a	la	Universitat	
de	Girona,	corresponent	als	exercicis	
del	2004	al	2007
Tram. 258-00036/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.
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2.20.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	de	l’Agència	Catalana	
d’Inspecció	de	Treball
Tram. 200-00062/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes subsegüents al Dictamen del Con-
sell de Garanties Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70908).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.05.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.04.2010.

Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
21/2000,	del	29	de	desembre,	sobre	els	
drets	d’informació	concernent	la	salut	i	
l’autonomia	del	pacient	i	la	documenta-
ció	clínica
Tram. 200-00073/08

Nomenament d’una relatora

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 
de desembre, sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clí-
nica (tram. 200-00073/08) s’ha reunit el dia 15 d’abril 
de 2010 i, d’acord amb el que disposa l’article 109.4 
del Reglament del Parlament, ha nomenat relatora la 
diputada Caterina Mieras i Barceló.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2010

Francesc Sancho i Serena, G. P. de Convergència i Unió; 
Caterina Mieras i Barceló, G. P. Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi; Uriel Bertran Arrué, G. P. d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya; M. Belén Pajares i Ribas, G. P. 
del Partit Popular de Catalunya; Lluís Postigo i Garcia,  
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa; José Domingo Domingo, Grup Mixt

2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	situa-
ció	institucional	i	el	desplegament	de	
l’Estatut
Tram. 300-00281/08

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 78, tinguda el dia 
28.04.2010 (DSPC-P 118).
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concordants del Reglament del Parlament. La Ponència 
és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Lluís M. Corominas i Díaz

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Anna Simó i Castelló

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Josep Llobet i Navarro

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

Salvador Milà i Solsona

Grup Mixt

Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
70813, 70830).

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

Finiment del termini: 04.05.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda el 
dia 21 d’abril de 2010, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de vegue-
ries (tram. 200-00085/08) i les esmenes presentades, 
d’acord amb l’article 109.1 i els concordants del Re-

Projecte	de	llei	de	mesures	en	matèria	
d’ocupació	pública
Tram. 200-00083/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda el 
dia 21 d’abril de 2010, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de mesures 
en matèria d’ocupació pública (tram. 200-00083/08) 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

Pilar Pifarré i Matas

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Lídia Santos i Arnau

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Patrícia Gomà i Pons

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

M. Ángeles Olano i García

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

Mercè Civit Illa

Grup Mixt

Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

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

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda el 
dia 21 d’abril de 2010, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (tram. 200-00084/08) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els 
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Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Dolors Clavell Nadal

Grup Mixt

José Domingo Domingo

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2010

La secretària en funcions El vicepresident en funcions
de la Comissió  de president de la Comissió
M. Assumpció Laïlla i Jou Lluís Postigo i García

Projecte	de	llei	de	polítiques	de	joventut
Tram. 200-00089/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 78, tinguda el dia 28.04.2010 (DSPC-P 118)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 06.04.2010.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 04.05.2010 al 06.05.2010).

Finiment del termini: 07.05.2010; 9:30 hores.

glament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Lluís M. Corominas i Díaz

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Carme Figueras i Siñol

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Miquel Àngel Estradé i Palau

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

M. Ángeles Olano i García

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

Jaume Bosch i Mestres

Grup Mixt

Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

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

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en sessió tinguda el dia 22 d’abril 
de 2010, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’In-
forme sobre el Projecte de llei d’accés a l’assistència 
sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català 
de la Salut (tram. 200-00088/08) i les esmenes presen-
tades, d’acord amb l’article 109.1 i els concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Albert Batalla i Siscart

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Núria Segú i Ferré

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Uriel Bertran Arrué

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

M. Belén Pajares i Ribas
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
677)

En el BOPC 677, a la pàg. 4.

On diu: 

«La Ponència de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, nomenada el dia 8 d’abril de 2010 i 
integrada pels diputats Elena Ribera i Garijo, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió; Judit Carreras 
Tort, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi; Patrícia Gomà i Pons, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, que n’ha estat designat ponent relator; i 
Carmen de Rivera Pla, del Grup Mixt, de conformitat 
amb el que estableix l’article 109.4 del Reglament del 
Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament el dia 8 
d’abril de 2010. [...].»

Ha de dir: 

«La Ponència de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, nomenada el dia 8 d’abril de 2010 i 
integrada pels diputats Elena Ribera i Garijo, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, que n’ha estat 
designada ponent relatora; Judit Carreras Tort, del 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi; 
Patrícia Gomà i Pons, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jau-
me Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; i 
Carmen de Rivera Pla, del Grup Mixt, de conformitat 
amb el que estableix l’article 109.4 del Reglament del 
Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament el dia 8 
d’abril de 2010. [...].»

Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
11/2007,	de	l’11	d’octubre,	de	la	Corpo-
ració	Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 200-00092/08

Acord del Ple
Sessió núm. 78, 28.04.2010, DSPC-P 118

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 d’abril  
de 2010, ha adoptat la Resolució 676/VIII del Parlament de 
Catalunya, per la qual es convalida el Decret llei 2/2010, 
del 30 de març, pel qual es modifica la Llei 11/2007, 
de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (tram. 203-00005/08). Un cop convalidat 
aquest decret llei, i d’acord amb l’article 136.4 del Re-
glament, s’ha sotmès a votació la proposta de tramitar-
lo com a projecte de llei, que ha estat aprovada per 68 
vots a favor, 63 vots en contra i cap abstenció.

Aquest acord del Ple dóna lloc a la tramitació del De-
cret llei esmentat com a Projecte de llei de modificació 
de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals; d’acord amb el dit 
article del Reglament, no s’hi poden presentar esmenes 
de devolució.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2010

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

Tramitació pel procediment d’urgència

Article 136.4 del Reglament del Parlament.

Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat, exclusivament amb text alternatiu

Termini: atesa la tramitació d’urgència, 5 dies hàbils 
(del 04.05.2010 al 10.05.2010).

Finiment del termini: 11.05.2010; 9:30 hores.

N. de la R.: El text del Decret llei, que es tramita com a 
Projecte de llei, va ésser publicat en el BOPC 669, del 7 
d’abril de 2010, a la pàg. 16.
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3.10.10.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

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

Esmenes presentades
Reg. 70108 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 15.04.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
70108)

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 
Generalitat a finalitzar, durant el quart trimestre  
de 2010, l’anàlisi del model assistencial de l’atenció a 
l’al·lergologia per tal d’ajustar el model a les necessitats 
territorials. En cas de detectar necessitats no cobertes, 
el Departament de Salut durà a terme les mesures ne-
cessàries per garantir una atenció adequada.»

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
667)

En el BOPC 667, a la pàg. 23.

On diu: 

«Compareixença d’una representació del Col·legi Ofi-
cial de Veterinaris de Catalunya (tram. 353-00948/08).»

Ha de dir: 

«Compareixença d’una representació del Col·legi Ofi-
cial de Veterinaris de Tarragona (tram. 353-00948/08)»

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

3.10.10. CONTROL DELS DECRETS LLEI

Control	del	Decret	llei	2/2010,	del	30	
de	març,	pel	qual	es	modifica	la	Llei	
11/2007,	d’11	d’octubre,	de	la	Corpora-
ció	Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 203-00005/08

Vegeu a la secció 3.01.01, a la pàg. 16, l’acord de tra-
mitació d’aquest Decret llei com a Projecte de llei de 
modificació de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 
200-00092/08).
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3.10.25.

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

Esmenes presentades
Reg. 70110 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 15.04.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
70110)

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 adoptar les mesures necessàries per garan-
tir que els hospitals de Catalunya posin en pràctica la 
targeta de l’implant que estableix l’article 25 del Reial 
decret 414/1996, de l’1 de març, de regulació de pro-
ductes sanitaris.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70799).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

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

Esmenes presentades
Reg. 70109 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 15.04.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
70109)

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 de Catalunya a agilitar el màxim els tràmits 
per crear, durant el 2010, la unitat d’assistència ne-
frològica de nivell II de l’Hospital del Vendrell (Baix 
Penedès).»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	les	mesures	del	Programa	de	
desenvolupament	rural	2007-2013
Tram. 250-02737/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70799).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

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	Tarragona	al	Pont	d’Ar-
mentera
Tram. 250-02739/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70799).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	utilitza-
ció	de	productes	catalans	en	les	cam-
panyes	de	salut
Tram. 250-02734/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifica-
ció	de	la	proposta	del	Govern	de	l’Estat	
de	reforma	de	la	política	agrària	comuna
Tram. 250-02735/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	l’eficàcia	de	les	assegurances	
agràries
Tram. 250-02736/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo-
ració	al	projecte	de	la	variant	de	la	carre-
tera	N-260,	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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	protocol	d’actuació	per	a	les	emer-
gències	psiquiàtriques	domiciliàries
Tram. 250-02744/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70799).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70799).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.
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Proposta	de	resolució	de	condemna	de	
la	limitació	de	les	llibertats	polítiques	i	
de	la	manca	de	protecció	dels	drets	hu-
mans	al	món,	i	de	compromís	en	el	pro-
cés	d’obertura	amb	el	poble	cubà	cap	al	
pluralisme	i	el	desenvolupament
Tram. 250-02752/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	dels	estudis	de	batxillerat	a	l’IES	
La	Ribera,	de	Montcada	i	Reixac	(Vallès	
Occidental)
Tram. 250-02753/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70799).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	actua-
cions	per	a	evitar	el	tancament	de	Ber-
gadana	Solutions,	SL
Tram. 250-02750/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70799).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

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	N-260	a	Gerri	de	la	Sal
Tram. 250-02751/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	pavelló	a	la	secció	d’edu-
cació	secundària	de	Collbató	(Baix	Llo-
bregat)
Tram. 250-02757/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	de	l’eix	ferroviari	Barcelona	-	
Puigcerdà
Tram. 250-02758/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	del	reglament	de	la	Llei	11/2009,	de	
regulació	administrativa	del	especta-
cles	públics	i	les	activitats	recreatives
Tram. 250-02754/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	boscos	afectats	pel	temporal	de	neu
Tram. 250-02755/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	prohibi-
ció	de	l’emissió	de	publicitat	de	begudes	
alcohòliques	de	menys	de	vint	graus	en	
el	Projecte	de	llei	general	de	la	comuni-
cació	audiovisual
Tram. 250-02756/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70799).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	inter-
mediació	i	la	col·locació	en	el	mercat	de	
treball
Tram. 250-02761/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	els	proto-
cols	específics	de	recol·locació	per	a	
treballadors	afectats	per	tancaments	
empresarials	i	expedients	de	regulació
Tram. 250-02762/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	produc-
ció	dels	accessoris	del	vehicle	Audi	Q3
Tram. 250-02763/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	títol	del	sistema	tarifari	integrat	de	
transport	gratuït	per	a	l’acompanyant	de	
les	persones	amb	un	grau	de	minusva-
lidesa	igual	o	superior	al	65%
Tram. 250-02759/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre-
ment	dels	efectius	de	mossos	d’esqua-
dra	destinats	a	l’Hospitalet	de	Llobregat	
(Barcelonès)
Tram. 250-02760/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70799).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	oficina	d’atenció	als	usuaris	afec-
tats	pels	talls	de	subministrament	elèctric	
causats	per	la	nevada	del	8	de	març	de	
2010
Tram. 250-02766/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’una	auditoria	de	l’estat	de	la	xarxa	
elèctrica	a	la	província	de	Girona
Tram. 250-02767/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	de	
desenvolupament	de	polítiques	actives	
del	Servei	d’Ocupació	de	Catalunya
Tram. 250-02764/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	dels	uniformes	dels	mossos	d’es-
quadra	destinats	a	la	regió	policial	dels	
Pirineus	Occidentals	i	les	àrees	bàsiques	
policials	del	Ripollès	i	del	Berguedà
Tram. 250-02765/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	professio-
nalitat	i	la	independència	dels	profes-	
sionals	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals
Tram. 250-02770/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	l’autovia	C-16	entre	Bagà	i	
Berga	amb	fons	europeus
Tram. 250-02771/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’una	línia	de	crèdit	en	condicions	favo-
rables	per	a	les	persones	afectades	pels	
talls	de	subministrament	elèctric	cau-
sats	per	la	nevada	del	8	de	març	de	2010
Tram. 250-02768/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’ajuts	per	als	ajuntaments	de	la	demar-
cació	de	Girona	afectats	per	les	neva-
des	del	març	del	2010
Tram. 250-02769/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70799).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
immediata	de	millores	a	la	línia	ferrovià-
ria	entre	Barcelona	i	Puigcerdà	per	als	
trens	amb	saturació	de	viatgers
Tram. 250-02774/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	els	motius	
de	l’emblanquiment	del	tram	alt	del	riu	
Noguera	de	Vallferra	a	Alins	(Pallars	So-
birà)
Tram. 250-02775/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70799).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
d’efectius	dels	Mossos	d’Esquadra	a	
Barcelona
Tram. 250-02776/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70799).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rees-
tructuració	de	la	xarxa	ferroviària	a	Sant	
Andreu	de	Llavaneres,	Sant	Vicenç	de	
Montalt	i	Caldes	d’Estrac	(Maresme)
Tram. 250-02772/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	dels	estudis	de	batxillerat	de	l’IES	
Pineda,	de	Pineda	de	Mar	(Maresme),	en	
el	curs	2010-2011
Tram. 250-02773/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.
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per tant el compromís que aquest ciutadà pugui accedir 
a determinats procediments quirúrgics en un termini 
màxim de temps, tan mateix cal garantir el dret a la in-
formació sobre el seu procediment assistencial, aspecte 
que malgrat allò que estableix la legislació de l’estat i 
autonòmica no queda degudament expressat.

En aquest sentit l’Informe anual 2010 del Síndic de 
Greuges evidencia que aquesta informació no arriba de 
manera complerta al pacient, en alguns casos desconeix 
que existeix un termini d’espera màxim garantit o be 
en el cas que ho sàpiga no sap com exercici aquest dret. 
Tanmateix, el baix numero de sol·licituds de certificat 
d’inclusió al registre de llistes d’espera que rep el Cat-
Salut respecta a les persones que es troben en aquesta 
situació, en certa manera demostra el desconeixement 
d’aquest dret.

Per aquest motiu es manifesta la necessitat d’establir 
altres mecanismes que garanteixin la informació que 
rep el pacient, no podem oblidar que a la lògica pre-
ocupació del seu estat de salut i a tenir que ser inter-
vingut quirúrgicament s’afegeix la intranquil·litat i el 
patiment generat per l’espera i la incertesa de no rebrà 
cap informació.

Actualment el Document informatiu d’indicació d’in-
tervenció quirúrgica inclou un apartat pel qual es fa 
avinent al pacient que pot demanar un certificat de la 
seva inclusió en el registre de seguiment i gestió de pa-
cients en llista d’espera per a procediments quirúrgics 
al CatSalut però no és suficient perquè la informació 
sigui completa i entenedora.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a: 

1. Modificar les disposicions emeses pel Departament 
de Salut per tal que el pacient usuari de la sanitat pu-
blica catalana alhora de ser sotmès a un procediment 
quirúrgic rebi juntament amb el Document informatiu 
d’indicació d’intervenció quirúrgica, el model de sol-
licitud d’inclusió en el Registre de seguiment i gestió 
de pacients en llista d’espera així com la informació 
dels terminis de garantia i de tot allò que fa referència 
un cop transcorregut aquest termini.

2. Iniciar amb la major brevetat les actuacions necessà-
ries per tal que el certificat d’inclusió al Registre de se-
guiment i gestió de pacients en llista d’espera s’expedei-
xi per part del CatSalut de manera automàtica tan bon 
punt sigui notificat pel centre hospitalari al CatSalut.

3. Establir els mecanismes necessaris per tal que el ciu-
tadà tingui accés a la informació personalitzada sobre el 
temps d’espera previst en la seva intervenció quirúrgica 
així com el temps de demora i un cop transcorregut el 
termini de temps garantit tingui al seu abast les dife-
rents opcions a que té dret.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré M. Belén Pajares i Ribas

Proposta	de	resolució	sobre	la	violació	
dels	drets	humans	del	poble	sahrauí
Tram. 250-02777/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 70799, 70828).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’expedició	
del	certificat	d’inclusió	en	el	Registre	de	
seguiment	i	gestió	de	pacients	en	llista	
d’espera	per	a	procediments	quirúrgics
Tram. 250-02810/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 70375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.04.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, M. Belén Pajares i Ribas, Diputada, 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 
de Salut: 

Exposició de motius

L’any 2001 es va crear el Registre de seguiment i gestió 
de pacients en llista d’espera per a procediments qui-
rúrgics amb l’objectiu de gestionar i fer el seguiment 
dels pacients que tinguin que ser intervinguts quirúrgi-
cament. L’any 2002, mitjançant el decret 354/2002 de 
24 de desembre es va procedir, en determinats procedi-
ments quirúrgics a càrrec del Servei Català de Salut, a 
garantir el termini màxim d’accés. Per altre banda l’es-
mentat decret estableix en el seu article 5 les diferents 
opcions a escollir per part del pacient un cop exhaurit 
aquests terminis màxims garantits.

El Govern de la Generalitat, tot exercint les seves com-
petències en matèria de sanitat, té l’obligació de garantir 
el dret a l’assistència sanitària de les persones usuàries i 
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En aquest sentit, l’Ajuntament d’Igualada (Anoia) ha 
aprovat una moció municipal per unanimitat en la que 
demanen a la Generalitat una resposta a les necessitats 
dels ciutadans d’Igualada i de la seva comarca, que els 
permeti superar, amb una formació de qualitat l’impacte 
de la dura crisi econòmica.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a mantenir i ampliar tots els ci-
cles formatius que s’imparteixen actualment a l’Institut 
d’Educació Secundària Milà i Fontanals, al tractar-se 
tots ells, de necessitats formatives necessaris per la ciu-
tat d’Igualada i de la comarca de l’Anoia.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	d’un	pla	de	millora	de	l’esta-
ció	de	Lavern,	a	Subirats	(Alt	Penedès)
Tram. 250-02812/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 70377 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.04.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra presenten la següent proposta 
de resolució, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

Moltes de les estacions de tren presents a les poblaci-
ons de Catalunya no estan adaptades per a persones 
amb mobilitat reduïda. Aquesta situació és encara més 
preocupant en aquelles petites poblacions on la manca 
d’inversions per part de l’Administrador d’Infraestruc-
tures Ferroviàries (ADIF) està ocasionant importants 
problemes de deteriorament de les seves instal·lacions i 
per la manca de determinats serveis que millorarien la 
seguretat dels seus usuaris.

En aquesta situació es troba l’estació de Lavern-Subi-
rats, de l’Alt Penedès. Des de fa molt temps no s’ha ac-
tuat per la millora d’aquesta infraestructura ferroviària 
el que està comportant molts inconvenients a aquelles 
persones amb una mobilitat reduïda com pot ser el cas 
de persones grans. Actualment la distància entre les 

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	i	l’ampliació	dels	cicles	forma-
tius	de	l’IES	Milà	i	Fontanals	d’Igualada	
(Anoia)
Tram. 250-02811/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 70376 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.04.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael López i Rueda, Diputat, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra presenten la següent proposta de resolució, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educa-
ció i Universitats: 

Exposició de motius

En els últims mesos a la població d’Igualada (Anoia) ha 
aparegut una important preocupació entre els ciutadans 
d’aquesta població. El Govern de la Generalitat al im-
pulsar una nova divisió territorial estableix, per la via 
dels fets, que Igualada i la seva comarca formen part 
de la Catalunya Central. Amb la qual cosa, Manresa es 
considerada com a la capital d’aquesta nova distribució 
territorial realitzada pel Govern.

Aquesta decisió ha començat a tenir les seves primeres 
conseqüències. Concretament a l’àmbit educatiu i en la 
oferta que s’ofereix a la ciutat d’Igualada. El Govern 
està impulsant la reducció dels cicles formatius que 
s’imparteixen a Igualada, centralitzant-los a Manresa. 
Aquesta no és només una decisió que afecta simplement 
a Igualada, sinó que té una important incidència en tota 
la comarca de l’Anoia.

El primer cicle formatiu afectat per aquesta nova re-
ordenació de l’oferta educativa és el cicle formatiu en 
Prevenció de Riscos Professionals. Aquesta pèrdua és 
l’inici de la pèrdua de la nostra oferta educativa actual 
dins del camp de la formació professional, a la vegada 
deixa sense servei l’àmbit dels recursos humans quali-
ficats, camp fonamental per a la recuperació econòmica 
d’Igualada i de la seva comarca.

En l’actual context de crisi que està patint el nostre país 
i que afecta tant greument als ciutadans no només s’ha 
de mantenir l’oferta formativa en cicles formatius, sinó 
que des de l’administració educativa s’ha de posar tots 
els mitjans necessaris per potenciar l’oferta de formació 
professional en territoris, que com Igualada, necessiten 
clarament una ferma aposta per la reindustrialització 
del seu territori.
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En aquesta fondalada hi ha pous útils per a activitats 
agrícoles i en el precís indret on el barranc vessa les 
aigües a l’Ebre, al terme d’Almatret es troba la capta-
ció d’aigua de reg del «Segrià Sud», xarxa de regadiu 
que abasta en la seva execució 6.486 ha. Dels termes 
municipals de Maials, Seròs, Almatret, Llardecans i 
Torrebesses. A més al mateix indret, es troba la capta-
ció d’aigua potable de la població d’Almatret i futures 
captacions de Maials i Llardecans.

Les conseqüències derivades d’una torrentada d’aigua, 
o bé de possibles fractures en les parets del dipòsit –a 
curt o llarg termini– serien nefastes per als habitants de 
les poblacions afectades.

El tipus de residus que el dipòsit podrà acollir i 
que es citen a la Llista Europea de Residus (Ordre 
MAM/304/2002 de 8 de febrer), suposa una afectació 
a tot el territori limítrof tant pels possibles accidents 
que es puguin produir durant el seu transport com per 
la seva posterior manipulació a la planta.

El Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió 
de residus municipals aprovat pel decret 16/2010, de 16 de 
febrer, determina la planificació dels residus sota el 
principi de proximitat de les instal·lacions als llocs on es 
produeixen. En el cas que ens ocupa es preveu l’entrada 
de residus procedents de zones geogràfiques allunyades, 
per tant aquest principi de proximitat no es compleix.

La Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, en el seu article 36 estableix que una de les 
competències pròpies de les Diputacions és la coopera-
ció en el foment del desenvolupament econòmic i social, 
i en la planificació en el territori provincial, d’acord amb 
les competències de la resta d’Administracions Públi-
ques en aquest àmbit.

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 que en la tramitació del projecte 
del dipòsit controlat de residus a Seròs (Segrià) tingui 
en compte el canvi d’ubicació que li proposi el projecte 
modificat de l’empresa un cop consensuat amb els mu-
nicipis limítrofs.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Eva García i Rodrí-
guez, Santi Rodríguez i Serra

andanes i el tren ronda el mig metre, inclòs depenent 
del tren els supera àmpliament. Ja s’ha produït diversos 
incidents en els que la gran distància entre l’esglaó del 
tren i l’andana és el problema.

Un problema que pot ser superat per persones amb plena 
mobilitat, però que poden suposar la necessitat d’ajuda a 
aquelles persones amb mobilitat reduïda i fins i tot, pot 
arribar a representar la impossibilitat d’utilitzar aquesta 
estació per representar un inconvenient insuperable.

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 realitzar les gestions necessàries 
davant el Ministeri de Foment i l’ADIF per tal de po-
sar en marxa un pla de millora de l’estació de tren de 
Lavern-Subirats (Alt Penedès) amb el que garantir la 
plena accessibilitat en aquesta estació ferroviària.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	la	tramita-
ció	del	projecte	del	dipòsit	controlat	de	
residus	de	Seròs	(Segrià)
Tram. 250-02813/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 70378 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.04.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Eva García Rodríguez, Santi Rodríguez i Serra, 
Diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Medi Ambient i Habitatge: 

Exposició de motius

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) ha publicat l’anunci d’informació pública 
sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa 
al Projecte i l’Estudi d’impacte ambiental d’un dipòsit 
controlat de residus no perillosos al terme municipal 
de Seròs (Segrià).

L’emplaçament previst per a la ubicació del dipòsit de 
residus projectat al municipi de Seròs és una important 
zona d’aigües freàtiques, en un indret de mines, i que al 
lloc hi conflueixen varies valls que neixen a les serres de 
Montmaneu i desemboquen al barranc de l’Aiguamoll.
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procedir al soterrament de les vies en el seu pas per la 
població de Sant Guim de Freixenet (la Segarra) i de 
totes aquelles poblacions que es trobin en una situació 
similar.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	el	projecte	
de	construcció	del	nou	edifici	del	CEIP	
Mediterrània,	de	Barcelona
Tram. 250-02815/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 70394 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.04.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, i Rafael López i Rueda, diputat, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra presenten la següent proposta de resolució, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educa-
ció i Universitats

Exposició de motius

L’any 2007 l’Ajuntament de Barcelona inicia l’enderroc 
del CEIP Mediterrània situat al barri de la Barceloneta 
de Barcelona donats els greus problemes estructurals de 
l’edifici i procedeix a ubicar l’escola en barracots al CEIP 
Alexandre Gal·lí.

Aquesta havia de ser una solució provisional. En les 
reunions entre l’Ajuntament i els veïns, el primer afir-
mava que la construcció de la nova escola era una de les 
prioritats del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. Efectivament al gener de 2008 ambdu-
es administracions anuncien un pla de construcció de 
quinze nous centres educatius i 300 obres de millora 
i reforma en el conjunt del parc escolar de la ciutat de 
Barcelona entre el 2008 i el 2011 amb una inversió tota 
de 411 milions d’euros. Entre les noves construccions 
que havien d’estar enllestides al 2011 apareix el nou 
edifici del CEIP Mediterrània.

Malauradament a l’abril de 2010 ni l’AMPA del centre, 
ni els veïns de la Barceloneta, ni el Districte de Ciu-
tat Vella, ni l’Ajuntament de Barcelona, ni el Consorci 
d’Educació, ni el Parlament de Catalunya, ni la pròpia 
Generalitat de Catalunya saben quan es podrà construir 
la nova escola. Segons hem pogut saber únicament te-
nim un avantprojecte encarregat a GISA que encara no 
ha estat presentat ni a l’equip docent del centre ni a les 
famílies, però no podrem conèixer el calendari d’exe-

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	del	projecte	de	millora	de	la	línia	
de	tren	entre	Lleida	i	Manresa	per	a	so-
terrar	les	vies	a	Sant	Guim	de	Freixenet	
(Segarra)
Tram. 250-02814/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 70379 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.04.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra presenten la següent proposta 
de resolució, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

Actualment s’estan realitzant actes preparatoris de 
l’execució dels treballs del projecte de millora de la lí-
nia fèrria Lleida-Manresa al seu pas per la població de 
Sant Guim de Freixenet, per part de la Direcció General 
d’Infraestructures Ferroviàries.

L’Alcalde de Sant Guim de Freixenet (la Segarra) va 
convocar, a l’octubre de l’any passat una consulta po-
pular sobre la conformitat o no a la proposta municipal 
de passos rodats i de vianants de la línia de tren a Sant 
Guim de Freixenet, essent el resultat d’aquella consulta 
de 334 vots en contra i únicament 146 a favor.

En aquests moments, tot i que l’ajuntament ha demanat 
a la Direcció General d’Infraestructures Ferroviàries del 
Ministeri de Foment el soterrament de les vies, s’estan 
executant els passos de vianants que majoritàriament el 
poble va rebutjar. El soterrament de les vies al seu pas 
pels nuclis urbans permet un millor desenvolupament 
de les normes urbanístiques, una total permeabilitat 
transversal de la via propiciant unes relacions de veï-
natges complertes, i alhora una millor i més assequible 
aplicació de la Llei 16/2002 de protecció contra la con-
taminació acústica.

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 la Direcció General 
d’Infraestructures Ferroviàries del Ministeri de Foment, 
efectuar les modificacions que siguin necessàries en el 
projecte de millora de la línia Lleida-Manresa per a 
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per part de l’administració no només sobre els terminis 
sinó també sobre els serveis dels que podrà disposar 
el centre que, en un principi havien d’incorporar una 
escola bressol. Com reconeixia una mare «Primero iban 
a hacer una escuela de dos líneas con guadería. Aho-
ra dicen que será una escuela de una sola línea y sin 
guardería. A ver si al final resulta que si van reduciendo 
acaben por no construir nada».

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

Proposta de resolució

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

1. Realitzar sense demora els tràmits necessaris perquè 
la licitació del projecte de construcció del nou edifici 
del CEIP Mediterrània es realitzi abans de finalitzar 
l’any 2010.

2. Incorporar en el futur CEIP Mediterrània l’etapa de 0 
a 3 anys tal i com constava en el primer avantprojecte 
del nou edifici.

3. Aprovar el projecte amb la participació de l’AMPA 
del Centre, de la Plataforma CEIP Mediterránea i dels 
veïns del barri per adequar el nou edifici a les seves 
necessitats.

4. Millorar el servei de neteja i vigilància del centre tot 
restituint la intensitat del servei de neteja que hi havia 
abans de la retallada de personal i de temps.

5. Informar puntualment a l’AMPA del Centre, a la 
Plataforma CEIP Mediterránea i als veïns del barri 
directament i mitjançant l’administració municipal del 
calendari i progrés de les obres de construcció de la 
infraestructura.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda

cució de l’obra sense conèixer el pressupost i aquest no 
es podrà saber fins tenir el projecte definitiu.

A més, fonts del Consorci d’Educació recollides per 
El Periódico de Catalunya reconeixien que els retalls 
pressupostaris va fer que la construcció del col·legi que-
dés fora del darrer acord de govern. Aquest fet sembla 
indicar la manca de voluntat política per portar a terme 
l’obra en el curt termini.

Tot plegat ha fet que, una solució que havia de ser pro-
visional com era la ubicació de l’escola en barracots en 
els terrenys d’un altre col·legi, ja ha acomplert el tercer 
any. Cal recordar que en una reunió mantinguda amb 
els veïns el 31 de juliol del 2007 la que era regidora del 
Districte i un tècnic present van emfasitzar el caràc-
ter provisional d’aquesta solució tot apuntant que «a la 
administración no le interesa estar en los barracones 
mucho tiempo porque debe pagar 14.000 euros al mes 
de alquiler». Tot això fa pensar que al juliol d’enguany 
l’administració haurà abonat més de mig milió d’euros 
en concepte de lloguer dels barracons.

El fet és que la ubicació del centre en barracots i l’allar-
gament en el temps d’una solució que havia de ser pro-
visional està afectant al normal desenvolupament de 
les activitats escolars. L’equip docent reconeix que la 
manca d’un calendari clar els impedeix posar en marxa 
cap projecte d’innovació donat el desconeixement de les 
instal·lacions amb les que podran comptar en un futur 
pròxim. A més, manquen espais fonamentals per fer 
activitats extraescolars i per desenvolupar les activitats 
esportives, que s’han hagut de solucionar entre el pati 
i sales polivalents al Centre Cívic de la Barceloneta.

Altres espais o simplement no existeixen, com és el cas 
de la biblioteca, o es troben en una situació molt precà-
ria com el pati, un espai minúscul per als més petits que 
s’entolla amb la pluja, que no té ombra quan hi ha sol i 
que han de compartir amb els alumnes de l’Alexandre 
Gal·lí, mentre que els més grans han de fer l’hora de pati 
en una pista de futbol. El menjador de l’escola també 
es troba en aquesta situació de precarietat donat que els 
dies de pluja els alumnes més petits han de creuar el 
pati del col·legi adjacent. A més l’espai del menjador és 
massa petit i no hi caben tots els alumnes a la vegada, 
fet que han hagut de solucionar amb un sistema de torns 
per poder dinar.

A més enguany s’ha retallat el servei de neteja del cen-
tre fet que ha afectat sobretot als infants amb al·lèrgies 
i a l’estat e neteja dels lavabos. Aquests són del tot in-
suficients per a alumnes i mestres, i els d’aquests últims 
s’utilitza de lavabo i de magatzem donada la manca 
d’espai,

La manca de servei de vigilància ha provocat que men-
sualment es reportin robatoris a l’escola sense que es 
posi cap tipus de solució. Els robatoris han afectat, 
sobretot, als equips informàtics del centre, donant-se 
el cas que es va robar l’ordinador que contenia tota la 
informació administrativa del centre.

Aquesta situació ha provocat la reacció de l’AMPA del 
centre i dels veïns del barri que han reclamat en diverses 
ocasions l’inici en el menor temps possible de les obres 
del nou centre. A això s’ha afegit la manca d’informació 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	implan-
tació	del	servei	d’atenció	i	ajuda	a	les	
persones	amb	mobilitat	reduïda	(Aten-
do)	a	Barcelona	i	a	les	principals	esta-
cions	de	la	xarxa	ferroviària	de	rodalia
Tram. 250-02817/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 70699 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.04.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu Adjunt, Santi Rodríguez i Serra, di-
putats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
Proposta de resolució per tal que sigui substanciada a 
la Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

L’1 de gener de 2010, el Govern de la Generalitat va 
assumir el servei de rodalies de la ciutat de Barcelo-
na. Aquest desitjat traspàs del servei de rodalies no ha 
comportat fins ara millores significatives en el servei.

Un dels serveis que es venia prestant darrerament per 
part de Renfe és el d’atenció a les persones usuàries que 
necessiten atenció o ajuda pel fet de patir algun tipus de 
discapacitat (servei Atendo).

Aquest servei, es ve prestant de manera permanent a les 
estacions de Sants, França, Girona, Lleida, Tarragona i 
Camp de Tarragona i de forma puntual en les estacions 
de Port Bou, Figueres, Flaçà, l’Aldea-Amposta, Torre-
dembarra, Reus i Tortosa, estacions aquestes últimes 
que resten al marge del servei de rodalies ja que tenen 
serveis regionals o de llarg recorregut.

En canvi, importants estacions de rodalies de Barce-
lona, com poden ser les estacions de Plaça Catalunya, 
Passeig de Gràcia, Clot o Sant Andreu, no disposen de 
cap servei per atendre les necessitats de mobilitat de les 
persones amb discapacitat. Altres estacions importants 
de les rodalies de Barcelona amb gran moviment de 
persones com l’estació de l’Aeroport del Prat, tampoc 
no disposa del servei Atendo.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que ateses les seves competències en la gestió 
dels serveis de rodalies de Barcelona, implanti el servei 

Proposta	de	resolució	de	suport	al	dià-
leg	entre	Turquia	i	Armènia	per	a	con-
tribuir	a	la	pau	i	la	seguretat	internacio-
nals
Tram. 250-02816/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Grup Mixt
Reg. 70461 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.04.2010

A la Mesa del Parlament

El grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

– Reconeix la importància de promoure les relacions de 
bon veïnatge entre les nacions per la pau i la seguretat 
internacional.

– Recolza les iniciatives adoptades per tots els governs 
amb aquest fi.

– Reconeix la necessitat de constituir una subcomissió 
sobre la dimensió històrica com està previst en els Pro-
tocols signats entre Turquia i Armènia a Zurich el 10 
d’octubre de 2009, per dur a terme una investigació ci-
entífica i imparcial en els registres i arxius històrics so-
bre el dolorós episodi de la història comú turc-armènia.

– Anima al diàleg entre Turquia i Armènia per establir 
relacions de bon veïnatge i desenvolupar la cooperació 
bilateral amb l’objectiu de promoure la confiança i el 
respecte mutu, i contribuir així a la pau i seguretat in-
ternacional.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu G. P. CiU; Miquel Ice-
ta i Llorens, portaveu G. P. PSC-Cpc; Dolors Montser-
rat i Culleré, portaveu G. P. PPC; Albert Rivera Díaz, 
portaveu Grup Mixt
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis-
calització	33/2009,	referent	a	l’acompli-
ment	de	les	recomanacions	dels	infor-
mes	10/2005,	18/2005,	2/2006,	16/2006,	
1/2007,	6/2007,	10/2007	i	13/2007	(tram.	
256-00069/08);	a	l’Informe	de	fiscalitza-
ció	36/2009,	referent	al	programa	223	
(prevenció,	extinció	d’incendis	i	sal-
vaments),	corresponent	al	2008	(tram.	
256-00070/08);	a	l’Informe	de	fiscalitza-
ció	37/2009,	referent	a	l’activitat	credití-
cia	de	l’Institut	Català	del	Crèdit	Agra-
ri,	corresponent	al	2007	i	al	2008	(tram.	
256-00071/08)
Tram. 256-00069/08, 256-00070/08, 256-
00071/08

Propostes de resulució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 70450, 70454, 70455, 70456, 
70470, 70476, 70477, 70478 / Admissió 
a tràmit: Mesa de la CSC, 22.04.10

Propostes presentades pel Grup Mixt (70450) 

A la mesa de la Comisión de la Sindicatura de 
Comptes

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Mixto, de conformidad con lo que dispone el artículo 
164.5 y concordantes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la propuesta de resolución subsiguiente al de-
bate de los procedimientos relativos a los siguientes in-
formes de fiscalización presentados por la Sindicatura 
de Cuentas: 33/2009, referente al cumplimiento de las 
recomendaciones de los informes 10/2005, 18/2005, 
2/2006, 16/2006, 1/2007, 6/2007, 10/2007 i 13/2007 
(tram. 256-00069/08); el Informe de fiscalización 
36/2009, referente al programa 223 (prevención, extin-
ción de incendios y rescates), correspondiente al 2008 
(tram. 256-00070/08); y el Informe de fiscalización 
37/2009, referente a la actividad crediticia del Instituto 
Catalán del Crédito Agrario, correspondiente al 2007 
y al 2008 (tram. 256-00071/08).

Propuesta de resolucion

1. El Parlamento de Cataluña aprueba los informes de fis-
calización 33/2009, referente al cumplimiento de las reco-
mendaciones de los informes 10/2005, 18/2005, 2/2006, 
16/2006, 1/2007, 6/2007, 10/2007 i 13/2007 (tram. 256-
00069/08); el Informe de fiscalización 36/2009, referente 
al programa 223 (prevención, extinción de incendios y 

d’atenció i ajuda a les persones amb mobilitat reduïda 
(Atendo) a totes les estacions de rodalies de la ciutat 
de Barcelona, així com en les principals estacions de 
rodalies de la xarxa de Barcelona.

Palau del Parlament, 23 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	la	constitu-
cionalitat	de	l’Estatut	i	la	renovació	del	
Tribunal	Constitucional
Tram. 250-02821/08

Esmenes presentades
Reg. 70906 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la , 29.04.2010

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 70906)

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera i Díaz, portavoz del Grupo Mixto, que 
pertenece al partido Ciutadans-Partido de la Ciudada-
nía, de acuerdo con lo que establece el artículo 145.3 
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes 
enmiendas a la Propuesta de Resolución sobre la cons-
titucionalidad del Estatut y la renovación del Tribunal 
Constitucional. (Tram. 250-02821/08).

1 Esmena núm. 1
De supressió
G. Mixt

Se suprime el punto tercero.

2 Esmena núm. 2
D’addició
G. Mixt

Se añade un punto con el redactado siguiente:

«El Parlamento de Cataluña se dirige a los presiden-
tes del Congreso de los Diputados y del Senado para 
que trasladen a los grupos parlamentarios de ambas 
cámaras la necesidad de que se proceda a introducir 
de nuevo en el ordenamiento jurídico la figura del re-
curso previo de inconstitucionalidad en los supuestos 
de leyes orgánicas que aprueben o modifiquen estatutos de 
autonomía».

Palau del Parlament, 28 de abril de 2010

Albert Rivera i Díaz
Portavoz del GP Mixto (C’s)
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, María Ángeles Olano i García, diputada, fent 
ús del que es preveu a l’article 164 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al procediment relatiu a l’Informe de Fisca-
lització 37/2009, referent a l’activitat creditícia de l’Ins-
titut Català del Crèdit Agrari, corresponent al 2007 i al 
2008 (N.T: 256-00071/08).

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de Fisca-
lització 37/2009, referent a l’activitat creditícia de l’Ins-
titut Català del Crèdit Agrari, corresponent al 2007 i al 
2008, i assumeix les seves conclusions i recomanacions.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré  M. Ángeles Olano i García

Propostes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes 
- Ciutadans pel Canvi Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya Grup Parlamentari Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70470)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
de la Cambra, presenta la proposta de resolució subse-
güent al debat dels procediments relatius a l’Informe 
de fiscalització 33/2009, referent a l’acompliment de les 
recomanacions dels informes 10/2005, 18/2005, 2/2006, 
16/2006, 1/2007, 6/2007, 10/2007 i 13/2007 (tram. 256-
00069/08); a l’Informe de fiscalització 36/2009, referent 
al programa 223 (prevenció, extinció d’incendis i salva-
ments), corresponent al 2008 (tram. 256-00070/08) i a 
l’Informe de fiscalització 37/2009, referent a l’activitat 
creditícia de l’Institut Català del Crèdit Agrari, corres-
ponent al 2007 i al 2008 (tram. 256-00071/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 33/2009, referent 
a l’acompliment de les recomanacions dels informes 
10/2005, 18/2005, 2/2006, 16/2006, 1/2007, 6/2007, 
10/2007 i 13/2007 (tram. 256-00069/08); l’Informe de 
fiscalització 36/2009, referent al programa 223 (preven-
ció, extinció d’incendis i salvaments), corresponent al 
2008 (tram. 256-00070/08) i l’Informe de fiscalització 
37/2009, referent a l’activitat creditícia de l’Institut Ca-
talà del Crèdit Agrari, corresponent al 2007 i al 2008 
(tram. 256-00071/08).

2. Insta el Govern de Catalunya a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

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

rescates), correspondiente al 2008 (tram. 256-00070/08); 
y el Informe de fiscalización 37/2009, referente a la acti-
vidad crediticia del Instituto Catalán del Crédito Agrario, 
correspondiente al 2007 y al 2008 (tram. 256-00071/08).

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a seguir 
las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas que 
recogen los informes mencionados.

Palau del Parlament, 21 de abril de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del Grupo Mixto

Propostes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 70454, 70455, 70456)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, María Ángeles Olano i García, diputada, fent 
ús del que es preveu a l’article 164 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al procediment relatiu a l’Informe de Fis-
calització 33/2009, referent a l’acompliment de les re-
comanacions dels informes 10/2005, 18/2005, 2/2006, 
16/2006, 1/2007, 6/2007, 10/2007 i 13/2007 (N.T: 256-
00069/08).

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de Fis-
calització 33/2009, referent a l’acompliment de les re-
comanacions dels informes 10/2005, 18/2005, 2/2006, 
16/2006, 1/2007, 6/2007, 10/2007 i 13/2007, i assumeix 
les seves conclusions i recomanacions.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré  M. Ángeles Olano i García

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, María Ángeles Olano i García, diputada, fent 
ús del que es preveu a l’article 164 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al procediment relatiu a l’Informe de Fisca-
lització 36/2009, referent al programa 223 (prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments), corresponent al 2008 
(N.T: 256-00070/08).

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de Fisca-
lització 36/2009, referent al programa 223 (prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments), corresponent al 2008, 
i assumeix les seves conclusions i recomanacions.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré  M. Ángeles Olano i García
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tivitat creditícia de l’Institut Català del Crèdit Agrari, 
corresponent al 2007 i al 2008 (Tram. 256-00071/08).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 37/2009, referent a l’activitat creditícia de l’Ins-
titut Català del Crèdit Agrari, corresponent al 2007 i al 
2008 (Tram. 256-00071/08).

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

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

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

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIó 
D’ACTUACIó DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Proposta	per	a	presentar	a	la	Mesa	del	
Congrés	dels	Diputats	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	l’article	29	de	la	
Llei	35/2006,	de	l’impost	sobre	la	renda	
de	les	persones	físiques
Tram. 270-00011/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70787).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.04.2010 al 03.04.2010).

Finiment del termini: 04.05.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.04.2010.

Propostes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70476, 70477, 70478)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 33/2009, referent a l’acom-
pliment de les recomanacions dels informes 10/2005, 
18/2005, 2/2006, 1/2007, 6/2007, 10/2007 i 13/2007. 
(tram. 256-00069/08).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 33/2009, referent a l’acompliment de les recoma-
nacions dels informes 10/2005, 18/2005, 2/2006, 1/2007, 
6/2007, 10/2007 i 13/2007. (Tram. 256-00069/08).

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

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 36/2009, referent al programa 
223 (prevenció, extinció d’incendis i salvaments), cor-
responent al 2008 (Tram. 256-00070/08).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 36/2009, referent al programa 223 (prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments), corresponent al 2008 
(Tram. 256-00070/08).

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

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
de l’Informe de fiscalització 37/2009, referent a l’ac-
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Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació		
al	Govern	sobre	l’Agència	Catalana	de	
l’Aigua
Tram. 302-00231/08

Esmenes presentades
Reg. 70821, 70823 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.04.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 70821)

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Eva Gar-
cia Rodriguez, diputada, d’acord amb allò que preveu 
l’article 139.4 del Reglament de la Cambra presenta la 
següent esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’Agència Catalana de l’Aigua (NT. 
302-00231/08).

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

D’addició al punt 2 apartat 3

[...] dels sectors productius, ni a la situació de les eco-
nomies domèstiques.

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

D’addició al punt 2. Addició d’un nou apartat

Garantir que els nous projectes d’abastament i tracta-
ment d’aigua contemplin, per una menor incidència del 
mandat de recuperació de costos, l’adopció de l’opció 
que comporti un menor cost econòmic pel consumidor 
final.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2010

Dolors Montserrat Eva Garcia

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 70823)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús del que es 
determina a l’article 139.4 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenten les següents esmenes al text 

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	legislació	estatal	rela-
tiva	als	ports	d’interès	general
Tram. 302-00230/08

Esmenes presentades
Reg. 70737 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.04.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
70737)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten la següent esmena al text 
de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la legislació estatal relativa als ports d’interès ge-
neral (N. T. 302-00230/08).

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

De substitució del punt B) del text de la Moció. Nova 
redacció: 

«B) El Parlament insta al Govern a vetllar per tal que 
la modificació de la Llei 48/2003 de règim econòmic 
i de prestació de serveis dels Ports d’interès General, 
actualment en tràmit al Congrés dels Diputats, asseguri 
el respecte a les competències del Govern de Catalunya, 
que els ports d’interès general reforcin la seva autono-
mia de gestió i puguin elaborar i executar una planifi-
cació i unes polítiques comercials i tarifàries pròpies i 
autònomes per millorar el marge de maniobra comercial 
i la competitivitat internacional dels ports catalans.»

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2010

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA
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el dret de tota persona a rebre un subministrament d’ai-
gua potable suficient per a cobrir les seves necessitats 
bàsiques, sigui quina sigui la seva situació econòmica.

3 Esmena núm. 3
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De supressió de l’apartat 3.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2010

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

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	imposició	de	límits	de	
velocitat	variables	als	accessos	a	l’àrea	
metropolitana	de	Barcelona
Tram. 302-00232/08

Esmenes presentades
Reg. 70822, 70825 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.04.2010

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 70822)

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Ro-
driguez i Serra, diputat, d’acord amb allò que preveu 
l’article 139.4 del Reglament de la Cambra presenta la 
següent esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la imposición de límites de velocidad 
variables en os accessos al área metropolitana de Bar-
celona (NT. 302-00232/08).

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

De substitució del text de la moció

«Suprimir la limitación de velocidad máxima de 80 Km/h., 
la cual se ha demostrado ineficaz para la reducción 
del nivel de contaminación atmosférica en los accesos 
a Barcelona.»

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2010

Dolors Montserrat Santi Rodríguez i Serra

de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
(N.T.300-00277/08) sobre l’Agència Catalana de l’Ai-
gua. (N. T. 302-00231/08).

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

Esmena de substitució de l’apartat 1. Nou redactat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

«1. Consolidar l’Agència com a l’administració hidràuli-
ca i l’organisme de conca del Govern de la Generalitat, 
que executa les funcions que resulten de la legislació 
d’aigües de Catalunya i de l’aplicació de la Directiva 
Marc de l’aigua i les que, en aplicació d’aquest marc 
normatiu, l’hi encomana el mateix Govern i per les 
quals cal continuar dotant-la dels instruments financers 
suficients, estables i duradors en el temps.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Esmena de modificació de l’apartat 2. Nou redactat.

«2. Definir les bases econòmico-financeres de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a l’horitzó 2010-2020, tenint en 
compte els següents criteris: 

– Tendir a l’estabilització i a la posterior reducció gra-
dual del deute, considerat en termes d’apalancament, 
que ha acumulat per l’Agència Catalana de l’Aigua, 
mitjançant l’elaboració d’un programa financer a mig 
i llarg termini.»

– Impulsar l’actualització del contracte-programa pel 
període 2011-2018, per tal de consolidar el marc finan-
cer que garanteixi la viabilitat econòmica a llarg ter-
mini. Aquesta major implicació financera del Govern 
de la Generalitat en el finançament de l’administració 
hidràulica catalana haurà de permetre fer front a les 
despeses de tipus general i transversal i no associades 
a la disponibilitat i depuració de l’aigua.

– Finançar les inversions en curs i pendents, d’acord 
amb el Programa de Mesures, amb càrrec al finança-
ment previst per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en 
la seva Disposició addicional 3ª, i en concordança amb 
el que preveu el Pla Catalunya per a les infraestructures 
hidràuliques.

– Tendir, de manera concertada amb els agents econò-
mics i socials, cap al mandat de recuperació de costos 
que estableix la Directiva Marc de l’Aigua, vetllant per 
tal que aquest procés, que haurà de ser necessàriament 
gradual, no afecti a la competitivitat dels sectors pro-
ductius. Millorar els mecanismes de tarifació social en 
l’abastament d’aigua domiciliària, per tal de garantir 
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1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’addició al punt A) 1

«1. [...] existents tot contemplant la col·laboració amb 
els agents d’intermediació privats»

2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’addició al punt A) 2

«2. [...] empreses, en el termini de tres mesos».

3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’addició al punt B)

«[...] continguts, en el marc del diàleg social»

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Borràs i Solé
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 70824, 70836)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten les següents esmenes al 
text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la crisi econòmica i la desocupació (N. T. 302-
00233/08).

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

De modificació del punt A) del text de la Moció. Nova 
redacció:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a continuar impulsant actuacions per a la millora 
de l’ocupabilitat dels treballadors que comporti:

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 70825)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús del que es 
determina a l’article 139.4 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenten les següents esmenes al text de 
la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern (N.T. 
300-00275/08) sobre la imposición de límites de velo-
cidad variables en los accessos al área metropolitana de 
Barcelona. (N. T. 302-00232/08).

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

Esmena de modificació. Nou redactat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, un cop publicat l’informe amb la valoració 
pormenoritzada de les dades relatives a la qualitat de 
l’aire, analitzar si és necessari determinar alguna modi-
ficació de les mesures del Pla d’actuació per la millora 
de la qualitat de l’aire.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2010

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

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	crisi	econòmica	i	la	
des	ocupació
Tram. 302-00233/08

Esmenes presentades
Reg. 70810, 70824 i 70836 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.04.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 70810)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Meritxell Borràs i 
Solé, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la crisi 
econòmica i la desocupació (tram. 302-00233/08).
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6 Esmena núm. 6
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De substitució del punt B) del text de la Moció. Nova 
redacció:

B) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar garantint el desenvolupament de 
programes específics per a joves que combinin formació 
i treball, tot incrementant la seva inserció laboral i el 
nombre de beneficiaris, mitjançant la  reformulació de 
les escoles taller i cases d’ofici com indiquen avaluaci-
ons realitzades en el sentit de:

a. Incidir més en l’orientació cap a sectors emergents i 
sectors generadors d’ocupació que generin valor afegit.

b. Augmentar la formació de coneixements bàsics i 
competències clau, habilitats socio-laborals, comple-
mentant les professionalitzadores. 

c. Garantir la igualtat d’oportunitats, especialment 
augmentant la presència de dones i de les persones en 
risc d’exclusió.

d. Acostar la realitat laboral a l’entorn productiu, im-
pulsant la col·laboració amb les empreses i incentivant 
la transició al mercat laboral. 

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2010

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

2 Esmena núm. 2
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De supressió de l’apartat 1 del punt A) del text de la 
Moció.

3 Esmena núm. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De substitució de l’apartat 2 del punt A) del text de la 
Moció. Nova redacció:

2. Accelerar la incorporació de forma immediata dels 
150 nous orientadors/ores per continuar millorant els 
serveis d’orientació a les Oficines de Treball, així com 
enfortir la xarxa d’orientació de Catalunya conjunta-
ment amb els Ajuntaments.

4 Esmena núm. 4
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De modificació de l’apartat 3 del punt A) del text de la 
Moció. Nova redacció:

3. Intensificar l’activitat de l’Àrea d’empresa per seguir 
potenciant el portal Feina Activa i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya com a eina per a la recerca i contractació 
de treballadors per cobrir les seves ofertes laborals, així 
com detectar les necessitats formatives de les empreses.

5 Esmena núm. 5
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De modificació de l’apartat 4 del punt A) del text de la 
Moció. Nova redacció:

4. Accelerar la posada en marxa de la totalitat de les 
accions de formació ocupacional dels treballadors des-
ocupats, tenint en compte les necessitats del mercat de 
treball.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	 informativa	 de	 la	 Comissió	
d’Educació	i	Universitats	amb	el	con-
seller	d’Innovació,	Universitats	i	Empre-
sa	sobre	el	Pla	de	Recerca	i	Innovació	
2010-2013
Tram. 355-00144/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament d’Innovació, Universitats i Empresa (reg. 
70802).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 29.04.2010.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	del	conseller	delegat	de	
l’Institut	Català	de	Finances	davant	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres-
supost	per	a	informar	sobre	el	crèdit	del	
2003	al	GRUP	IMS,	Assessors	Jurídics	
i	Financers
Tram. 357-00450/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 27.04.2010 
(DSPC-C 819).

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Delegació	de	funcions	del	president	del	
Parlament
Tram. 246-00053/08

Resolució

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament 
i atès que he d’absentar-me de Catalunya els dies 3 i 4 
de maig, 

Resolc: 

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
dent del Parlament en el vicepresident primer, Sr. Higini 
Clotas i Cierco, els dies 3 i 4 de maig o eventualment 
fins al meu retorn (tram. 246-00053/08).

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2010

Ernest Benach i Pascual

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIxENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	d’Ernest	
Sena	i	Calabuig,	exdirector	general	de	
l’Institut	Català	de	Finances,	davant	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres-
supost	perquè	informi	sobre	el	crèdit	
del	2003	al	Grup	IMS,	Assessors	Jurí-
dics	i	Financers
Tram. 356-00699/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 46, tinguda el dia 27.04.2010 (DSPC-C 819).
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4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA LEGISLATIVA PO-
PULAR

Proposició	de	llei	sobre	la	conciliació	
de	la	vida	laboral	i	la	familiar	i	la	lluita	
contra	la	violència	de	gènere	i	l’asset-
jament	laboral	en	les	administracions	
públiques	de	Catalunya
Tram. 202-00086/08

Obertura de la tramitació
Reg. 70362 / Mesa del Parlament, 27.04.2010

Acord: de conformitat amb el que estableixen, concor-
dadament, els articles 1 al 6 de la Llei 1/2006, de 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular, i 100.d i con-
cordants del Reglament, s’acorda d’admetre a tràmit la 
Proposició de llei sobre la conciliació de la vida laboral 
i la familiar i la lluita contra la violència de gènere i 
l’assetjament laboral en les administracions públiques 
de Catalunya; així mateix, de conformitat amb l’arti- 
cle 6.5 s’acorda de comunicar-ho a la Comissió de Con-
trol i a la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa 
Popular, representada per la senyora Josefina Pujol Pardo 
de Comissió Promotora, perquè la perfeccioni amb la 
recollida d’un mínim de 50.000 signatures degudament 
autenticades, de conformitat amb el que disposa la da-
munt dita llei.

Iniciativa legislativa popular (ilp) que es presen-
ta al Parlament de Catalunya sobre la concili-
ació de la vida laboral i la familiar, i la lluita 
contra la violència de gènere i l’assetjament 
laboral en les administracions públiques de Ca-
talunya

Exposició de motius

L’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes, i, poc des-
prés, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic (EBEP), han provocat diversos canvis 
en el marc normatiu definit a la Llei 8/2006, de 5 de 
juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, 
la familiar i la laboral del personal al servei de les ad-
ministracions públiques de Catalunya, que requereixen 
una adaptació legislativa, amb l’objectiu de garantir la 
seguretat jurídica, però amb la finalitat afegida de cla-
rificar els drets dels empleats públics al servei de les 
administracions catalanes. Les mesures recollides són 
una sistematització i una actualització del marc jurídic 
vigent en aquesta matèria. Per tant, la Llei tracta d’in-
cidir en una triple vessant: adaptar les previsions de 
la Llei als preceptes de la normativa bàsica, millorar i 
facilitar la gestió dels diferents drets que es preveuen i 

Compareixença	d’Ernest	Sena	i	Calabuig,	
exdirector	general	de	l’Institut	Català	de	
Finances,	davant	la	Comissió	d’Econo-
mia,	Finances	i	Pressupost	per	a	infor-
mar	sobre	el	crèdit	del	2003	al	Grup	IMS,	
Assessors	Jurídics	i	Financers
Tram. 357-00454/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la ses-
sió núm. 46, tinguda el dia 27.04.2010 (DSPC-C 819).

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALU-
NYA

Recurs	d’inconstitucionalitat	2502/2010,	
interposat	pel	Defensor	del	Poble	contra	
determinats	articles	de	la	Llei	24/2009,	
del	23	de	desembre,	del	Síndic	de	Greu-
ges
Tram. 381-00003/08
Reg. 70767 / Provisió del president 
del TC del 14.04.2010

Coneixement

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.04.2010.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.04.2010.
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d) Les entitats autònomes i les entitats de dret públic 
de la Generalitat, així com les agències assimilades a 
aquestes, que es regulen pels capítols II i III del Decret 
legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Esta-
tut de l’empresa pública catalana.

e) Els organismes autònoms i les entitats públiques em-
presarials de l’àmbit local.

f) Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica 
pròpia dependents de les universitats públiques catala-
nes o que hi estan vinculades.

g) Els consorcis interadministratius.

h) L’Agència Catalana de Protecció de Dades, l’Oficina 
Antifrau, la Comissió Jurídica Assessora i el Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

3. Situacions assimilades i aplicació al personal interí 
i eventual

1. Les mesures de conciliació establertes en aquesta llei 
referides al vincle matrimonial s’apliquen en els matei-
xos termes a les unions estables de parella acreditades 
d’acord amb la normativa vigent en la matèria.

2. Les mesures d’aquest títol s’apliquen tant en els su-
pòsits de filiació biològica o adoptiva com en els d’aco-
lliment permanent o preadoptiu.

3. Les mesures de conciliació establertes en aquesta llei 
són d’aplicació al personal interí i eventual.

Capítol II. Excedències

Article 3. Condicions generals d’exercici

1. Els supòsits d’excedència voluntària establerts en 
aquest capítol tenen la finalitat de conciliar la vida per-
sonal amb la vida laboral i es regeixen, en tot allò que 
no hi sigui expressament regulat, per la normativa ge-
neral vigent en matèria d’excedència voluntària.

2. No es poden acumular dos períodes d’excedència en 
el cas que s’esdevingui una nova causa. Si durant el 
període d’excedència un nou subjecte causant dóna dret 
a un altre període d’excedència, l’inici d’aquest posa fi 
al primer.

3. L’exercici simultani de l’excedència per dues persones 
que presten llurs serveis en el sector públic per raó d’un 
mateix fet causant només és permès, amb l’autorització 
prèvia, si ho sol·liciten d’una manera expressa les perso-
nes interessades i sempre que no afecti el funcionament 
regular dels serveis.

4. Les excedències per tenir cura d’un fill o una filla o 
de familiars són incompatibles amb l’autorització de 
compatibilitat, la qual resta suspesa d’ofici fins al fini-
ment del termini d’excedència.

5. Dins el termini establert reglamentàriament o, en 
qualsevol cas, abans de finalitzar la causa que ha ori-
ginat la declaració d’excedència voluntària, s’ha de 
sol·licitar el reingrés al servei actiu; en cas contrari, es 

recollir, en la mesura que sigui possible, algunes pro-
postes adreçades a vetllar per incrementar la flexibi-
litat, procurar un model de conciliació propi basat en 
els principis de coresponsabilitat entre els homes i les 
dones, la no-discriminació per raó de sexe i l’especial 
protecció dels col·lectius que requereixen major aten-
ció, com ara les persones amb discapacitat, les persones 
amb situació de guarda legal i les dones en situació de 
violència de gènere.

Així, s’han introduït, entre d’altres, millores i regulaci-
ons noves en àmbits com ara el permís de maternitat, 
el permís de paternitat o el permís de lactància, incor-
porant-se també els nous drets que han estat recollits 
en la normativa bàsica. És oportuna, igualment, la cla-
rificació que s’ha dut a terme en l’àmbit terminològic, 
atès que s’han suprimit les referències a les llicències 
per passar a regular únicament permisos. S’incorpo-
ren, així mateix, les previsions legals de les darreres 
normes generals d’aquesta matèria d’aplicació a totes 
les administracions catalanes, ja que concreten supò-
sits com l’abast del dret de les dones a la mobilitat per 
motius de violència de gènere o regulen la necessitat 
de disposar de protocols o normes per evitar qualsevol 
tipus d’assetjament, ja sigui laboral, sexual, per raó de 
sexe o d’orientació sexual.

Especialment significativa és l’extensió en l’aplicació 
de la normativa a tots els empleats públics, de totes les 
administracions de Catalunya, independentment del fet 
que el seu vincle jurídic sigui el de funcionari, estatutari 
o laboral.

Mesures de conciliació de la vida personal i la 
laboral

Capítol I: Diposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és facilitar i promoure la conci-
liació del treball amb la vida personal i la familiar del 
personal al servei de les administracions públiques de 
Catalunya.

Les polítiques de conciliació en l’àmbit de l’ocupació 
pública són l’instrument que ha de permetre mantenir 
un equilibri entre les necessitats de la vida personal i 
la laboral del conjunt de treballadors i treballadores.

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei és d’aplicació als empleats públics que 
presten els seus serveis en les administracions públi-
ques catalanes, de conformitat amb el que disposen els 
articles següents.

2. A l’efecte d’aquesta llei, s’entenen per administraci-
ons públiques catalanes:

a) L’administració de la Generalitat de Catalunya.

b) Les administracions locals catalanes.

c) Les universitats públiques catalanes.
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moment en què es resolgui la convocatòria de provisió 
corresponent.

Article 6. Excedència voluntària per al mante-
niment de la convivència

1. L’excedència voluntària per al manteniment de la 
convivència es pot sol·licitar per una durada mínima 
d’un any, si el cònjuge o la cònjuge o el convivent o la 
convivent ha de residir en un altre municipi perquè hi 
ha obtingut un lloc de treball estable.

2. El període d’excedència no computa a l’efecte de tri-
ennis, de grau personal i de drets passius, ni comporta 
la reserva de la destinació.

Article 7. Excedència voluntària per violència 
de gènere

1. L’excedència voluntària per violència de gènere s’ator-
garà a les dones que acreditin trobar-se en aquesta situ-
ació pel temps que ho sol·licitin.

2. El període d’excedència computa a l’efecte de reco-
neixement de triennis, de consolidació del grau personal 
i del sistema de previsió o drets passius i comporta la 
reserva del mateix lloc de treball durant sis mesos, sens 
perjudici que es pugui ampliar aquest termini fins a un 
total de divuit mesos com a màxim, d’acord amb el que 
disposa la normativa sobre violència de gènere.

3. Durant els tres primers mesos d’aquesta excedència, 
es té dret a percebre les retribucions íntegres i, si escau, 
les prestacions familiars per filla o fill a càrrec.

Capítol III. Permisos

Article 8. Condicions d’exercici

1. No es pot concedir un mateix tipus de permís a dues 
persones pel mateix fet causant, llevat que l’exercei-
xin d’una manera alternativa i que el termini global 
no superi l’establert com a màxim per a cada tipus de 
permís, a excepció del permís per matrimoni o convi-
vència, matrimoni d’un o d’una familiar, del permís 
de maternitat quan s’exerceix l’opció perquè l’altre pro-
genitor o progenitora gaudeixi d’una part determinada 
i ininterrompuda del permís per atendre filles o fills 
discapacitats, del permís prenatal i del permís per mort, 
accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar 
fins al segon grau.

2. Els permisos regulats per aquest capítol són retri-
buïts, llevat dels permisos als quals fan referència els 
articles 19 i 22.

3. Si el període del permís de maternitat, de paternitat, 
per atendre fills prematurs o d’incapacitat temporal de-
rivada d’embaràs, part o lactància natural coincideix 
totalment o parcialment amb el període de vacances, la 
persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit 
el permís.

declara d’ofici l’excedència voluntària per interès par-
ticular.

6. El personal funcionari en situació d’excedència vo-
luntària per tenir cura d’un fill o una filla, per tenir cura 
de familiars i per violència de gènere pot participar en 
els cursos de formació que convoqui l’Administració.

7. En el cas d’excedència voluntària per raó de violència 
de gènere, regulada per l’article 7, l’Administració ha 
de notificar a la persona afectada, amb un mes d’ante-
lació, que fineix l’excedència i que disposa d’un mes, a 
comptar del finiment de l’excedència, per demanar-ne 
l’ampliació o per reincorporar-se.

Article 4. Excedència voluntària per tenir cura 
d’un fill o una filla

1. L’excedència voluntària per tenir cura d’un fill o una 
filla es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del 
naixement o de la sentència o la resolució judicial de 
constitució de l’adopció o l’acolliment.

2. Aquesta excedència té una durada màxima de tres 
anys, a comptar des de la data del naixement o de la 
sentència o la resolució judicial en el cas d’acolliment 
o adopció.

3. En els supòsits que es compacti la reducció de jornada 
amb la totalitat de la retribució en els termes establerts 
en l’article 25 d’aquesta llei, l’excedència voluntària per 
tenir cura d’un fill o una filla s’iniciarà, en qualsevol 
cas, a partir del moment en què hagués finalitzat la re-
ducció de jornada d’haver-se gaudit sense compactar.

4. El període d’excedència computa a l’efecte de reco-
neixement de triennis, de consolidació del grau personal 
i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, 
durant tot el període d’excedència la persona afectada 
té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació 
definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa 
un lloc de treball amb destinació provisional, conserva 
els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al 
moment en què es resolgui la convocatòria de provisió 
corresponent.

Article 5. Excedència voluntària per tenir cura 
de familiars

1. L’excedència voluntària per tenir cura de familiars es 
pot sol·licitar per tenir cura d’un familiar fins al segon 
grau de consanguinitat o afinitat inclusivament, amb la 
condició que no es pugui valer i que no pugui exercir 
cap activitat retribuïda.

2. Aquesta excedència pot ser atorgada per un període 
mínim de tres mesos i màxim de tres anys. El període 
concret d’excedència és determinat segons l’acreditació 
del grau de dependència i la durada estimada d’aquesta.

3. El període d’excedència computa a l’efecte de reco-
neixement de triennis, de consolidació del grau personal 
i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, 
durant tot el període d’excedència la persona afectada 
té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació 
definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa 
un lloc de treball amb destinació provisional, conserva 
els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al 
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persona afectada i l’òrgan competent per a la concessió 
del permís.

7. El progenitor o la progenitora que gaudeix del per-
mís per maternitat pot optar perquè l’altre progenitor 
o progenitora gaudeixi d’una part determinada i inin-
terrompuda d’aquest permís. El permís es distribueix 
a opció del progenitor o progenitora que gaudeix de la 
primera part del permís. Els progenitors poden gaudir 
de la compartició del permís d’una manera simultània o 
successiva, sense superar les setze setmanes o el temps 
que correspongui en els casos de durada ampliada. En 
el cas de la filiació biològica, si s’opta per gaudir de la 
segona part del permís successivament al de la mare, 
només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior 
al part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva 
aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no 
comporti un risc per a la seva salut.

8. En cas de cessió del permís per maternitat a l’altre 
progenitor, aquest podrà seguir gaudint del permís de 
maternitat inicialment cedit encara que en el moment 
previst per a la reincorporació de la mare al treball 
aquesta es trobi en situació d’incapacitat temporal.

9. La cessió del permís pot ser revocada en qualsevol 
moment si s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació 
d’aquesta opció, com ara l’absència, la malaltia o l’acci-
dent, o també l’abandonament de la família, la violència 
o altres causes equivalents, llevat que aquests tres dar-
rers casos siguin imputables al cedent.

10. El progenitor o la progenitora pot continuar gaudint 
del permís de maternitat en cas de mort del fill o de la 
filla, o en els supòsits d’interrupció de l’embaràs quan 
s’esdevingui en un període igual o superior als 180 dies 
des de l’inici de la gestació i fins a concloure les setze 
setmanes.

11. Durant el gaudi d’aquest permís es pot participar en 
els cursos de formació que convoqui l’Administració.

Article 12. Permís per atendre filles o fills pre-
maturs

Per naixement de filles o fills prematurs o que, per 
qualsevol altra causa, s’hagin de quedar hospitalitzats 
a continuació del part, es té dret a reduir la jornada de 
treball dues hores, amb dret a percebre les retribucions 
integres.

Igualment, es tindrà dret a reduir la jornada de treball 
fins a un màxim de dues hores, sens perjudici del que 
estableix el paràgraf anterior, amb la disminució pro-
porcional de les retribucions.

Article 13. Permís per naixement, adopció o aco-
lliment

El progenitor o la progenitora que no gaudeix del permís 
per maternitat té dret a un permís de cinc dies labora-
bles consecutius dins els deu dies següents a la data de 
naixement, o a l’arribada del menor o la menor adoptat 
o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o acolli-
ment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, 
la durada del permís s’amplia a deu dies si es tracta de 

Article 9. Permís per matrimoni o convivència

El permís per matrimoni o convivència, en el cas de 
les unions estables de parella, té una durada de quinze 
dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en 
poden gaudir dins el termini d’un any a comptar de 
la data del casament o de la inscripció en el registre 
d’unions estables de parella.

Article 10. Permís per matrimoni d’un o d’una 
familiar

Per matrimoni d’un o d’una familiar fins al segon grau 
de consanguinitat o afinitat es té dret a un permís d’un 
dia d’absència del lloc de treball, ampliable a dos dies 
si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

Article 11. Permís per maternitat

1. El permís per maternitat té una durada de setze set-
manes ininterrompudes. Aquest permís s’amplia dues 
setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill/a i per 
cada fill o filla a partir del segon, en els supòsits de part, 
acolliment o adopció múltiple, i en pot gaudir qualsevol 
dels dos progenitors. L’altre progenitor o progenitora, 
sempre que tingui la guarda legal del fill o la filla, pot 
fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que 
en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant de la 
mare o en el cas de guarda legal exclusiva.

2. En el cas de filiació biològica, el període de permís 
pot començar abans o immediatament després del part. 
Les sis primeres setmanes posteriors al part són de des-
cans obligatori per a la mare.

3. En els casos de part prematur i en aquells en què, per 
qualsevol altra causa, el nounat s’hagi de quedar hospi-
talitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia 
tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un 
màxim de tretze setmanes addicionals.

4. En el cas d’adopció o acolliment, el període de permís 
per maternitat computa a partir de la sentència judicial 
o resolució administrativa. Si es tracta d’una adopció 
internacional, el permís pot començar fins a sis setma-
nes abans.

5. D’acord amb el que estableix l’article 133 bis del Reial 
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, 
l’acolliment simple de durada no inferior a un any dóna 
dret, sempre que es compleixin els requisits establerts 
en la normativa vigent, al gaudiment del permís per 
maternitat.

6. Si és necessari el desplaçament previ dels progenitors 
al país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o 
acolliment internacional, es té dret, a més, a un permís 
de fins a dos mesos de durada, percebent durant aquest 
període exclusivament les retribucions bàsiques.

La persona que gaudeix del permís per maternitat ho 
pot fer a temps parcial, d’una manera ininterrompuda. 
En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del 
permís a temps parcial només a partir de la sisena set-
mana posterior al part. La manera en què es distribu-
eix el temps de permís requereix l’acord previ entre la 
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incloses les visites d’avaluació i revisió del grau de dis-
capacitat i l’avaluació laboral, així com les visites als 
serveis de teràpia ocupacionals o centre de dia on ro-
mangui el seu fill o filla.

2. Així mateix, aquestes persones tenen dret a dues ho-
res de flexibilitat horària diària per poder conciliar els 
horaris dels centres d’educació especial o dels altres 
centres on el fill o la filla discapacitat rep atenció.

Article 17. Permís prenatal

1. Les dones embarassades i l’altre/a progenitor/a tenen 
dret a absentar-se del lloc de treball per assistir a exà-
mens prenatals, a tècniques de preparació per al part i 
a tractament de fertilitat, durant el temps necessari per 
dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prè-
via de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.

2. Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment 
tenen dret a absentar-se del lloc de treball per dur a 
terme els tràmits administratius requerits per l’admi-
nistració competent fets a Catalunya, durant el temps 
necessari, amb la justificació prèvia que s’han de fer 
dins la jornada de treball.

Article 18. Permís per mort, accident, hospita-
lització o malaltia greu d’un familiar fins al 
segon grau

1. El permís per mort, accident, intervenció quirúrgi-
ca, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al 
primer grau d’afinitat o consanguinitat serà de 3 dies 
laborables quan el succés s’esdevingui dins del mateix 
municipi del lloc de treball, i de 5 dies quan sigui fora 
del municipi, ampliable, en aquest darrer cas, a 6 dies 
per causes justificables.

2. En el supòsit de parentiu dins el segon grau de con-
sanguinitat o afinitat, aquest permís té una duració de 
2 dies laborables, quan el succés s’esdevingui dins el 
mateix municipi del lloc de treball, i fins a 4 dies quan 
s’esdevingui fora del municipi, ampliable, en aquest 
darrer cas, a 6 dies per causes justificables.

Els permisos regulats en aquest article es podran uti-
litzar dins del termini de 10 dies a partir del succés, a 
voluntat del personal.

Article 19. Permís sense retribució per atendre 
un familiar

Es poden concedir permisos sense retribució per aten-
dre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de 
tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres 
mesos més. Aquest permís és incompatible amb l’auto-
rització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins 
al finiment del permís.

Article 20. Permisos per situacions de violència 
de gènere

1. Les dones en situació de violència de gènere que, 
per aquest motiu, s’hagin d’absentar del lloc de treball 
tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin 
justificades.

dos fills o filles o fill minusvàlid i a quinze dies si en 
són tres o més.

Article 14. Permís per paternitat

1. El progenitor o la progenitora, sens perjudici del dret 
al permís per maternitat, té dret a un permís de pater-
nitat de quatre setmanes consecutives. El gaudiment 
d’aquest permís és incompatible amb l’autorització de 
compatibilitat, la qual resta suspesa d’ofici fins al fini-
ment del permís.

2. Aquest permís es pot gaudir a temps parcial, sem-
pre de manera ininterrompuda. La manera en què es 
distribueix el temps de permís requereix l’acord previ 
entre la persona interessada i l’òrgan competent per a la 
seva concessió. El permís per paternitat a temps parcial 
és incompatible amb els permisos per lactància o per 
fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda 
legal.

3. El permís per paternitat s’ha de gaudir durant el perí-
ode comprès des del finiment del permís per naixement 
del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual 
es constitueix l’adopció o a partir de la decisió admi-
nistrativa o judicial d’acolliment, i fins que fineixi el 
permís per maternitat, o també immediatament després 
del finiment d’aquest permís. Excepcionalment, en els 
casos de part prematur i en aquells que, per qualsevol 
altra causa, el nounat hagi de quedar hospitalitzat a con-
tinuació del part, el permís podrà començar a partir de 
l’alta hospitalària del fill o la filla.

4. El progenitor o la progenitora d’una família mono-
parental, si té la guarda legal exclusiva del fill o la filla, 
també pot gaudir del permís de paternitat a continuació 
del permís per maternitat.

Article 15. Permís per lactància

1. El permís per lactància és d’una hora diària d’ab-
sència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues 
fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció 
o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, 
les quals es poden dividir en dues fraccions d’una hora. 
El període del permís s’inicia un cop finit el permís per 
maternitat i té una durada màxima d’un any.

2. A petició de la persona interessada, les hores del per-
mís de lactància es poden compactar per gaudir-ne en 
jornades senceres de treball, consecutives o repartides 
per setmanes, sense alterar el moment d’inici del pe-
ríode de permís i tenint en compte les necessitats del 
servei.

3. En cas de no haver gaudit totalment del permís de 
maternitat, es pot gaudir del permís de lactància a partir 
de la setzena setmana del naixement o l’adopció del/
la menor.

Article 16. Permisos per atendre filles o fills 
discapacitats

1. Els progenitors amb filles o fills discapacitats tenen 
dret conjuntament a permisos d’absència del lloc de 
treball per poder assistir a reunions o a visites en els 
centres educatius especials o sanitaris on rebin suport, 
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ment del permís per maternitat, la durada de la reducció 
computa de manera consecutiva a partir del finiment 
d’aquest permís.

3. La persona afectada pot optar per compactar les hores 
que corresponguin de reducció de jornada en jornades 
consecutives senceres. El període de compactació ha 
de ser el que correspongui proporcionalment segons 
l’horari de la jornada de treball.

Article 26. Reducció de jornada per discapacitat 
legalment reconeguda

1. Les persones amb una discapacitat legalment reco-
neguda que, per aquest motiu, han de rebre tractament 
en centres públics o privats tenen dret a una reducció 
de jornada de treball equivalent al temps que hi han 
de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres.

2. Per gaudir d’aquesta reducció de jornada, cal un 
informe del servei mèdic corresponent, que justifiqui 
la necessitat del tractament, la periodicitat o la dura-
da aproximada i la necessitat que es dugui a terme en 
l’horari laboral.

Article 27. Reducció de jornada per a cura d’un 
familiar

Per tenir cura d’un familiar de primer grau, es tindrà 
dret a sol·licitar una reducció de fins al cinquanta per 
cent de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per 
raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un 
mes. Si hi hagués més d’un titular d’aquest dret pel ma-
teix fet causant, el temps de gaudi d’aquesta reducció es 
podrà prorratejar entre els mateixos, respectant, en tot 
cas, el termini màxim d’un mes.

Article 28. Reduccions de jornada bonificades

Es concedirà una reducció d’un terç o de la meitat de 
la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 
60% de la retribució, respectivament, en els supòsits 
següents:

a) Per tenir cura d’un fill o d’una filla menor de sis 
anys, sempre que se’n tingui la guarda legal. En el cas 
d’acolliment o adopció d’un fill/a d’edat superior a tres 
anys, es garantirà el gaudi d’aquestes reduccions durant 
un període de tres anys.

b) Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíqui-
ca, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, 
sempre que se’n tingui la guarda legal.

c) Per tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o dismi-
nució reconeguda igual o superior al 65% o amb un 
grau de dependència que li impedeixi ser autònom, o 
que requereixi dedicació o atenció especial.

d) A les dones en situació de violència de gènere, per fer 
efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social 
íntegra.

Article 29. Reducció de jornada per guarda legal

Per raons de guarda legal, sempre que es tingui la cura 
directa d’algun/a menor amb edat compresa entre els 6 

2. Així mateix, aquestes persones tenen dret a les hores 
de flexibilitat horària o reordenació del temps de treball 
que, d’acord amb cada situació concreta, siguin neces-
sàries per a llur protecció o assistència social.

Article 21. Permisos de flexibilitat horària

Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de 
treball pel temps necessari per a visites o proves mèdi-
ques d’ascendents o descendents fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb 
els/les docents responsables dels fills i filles.

Article 22. Permís per assumptes propis sense re-
tribució

Es poden concedir permisos per a assumptes propis 
sense retribució, la durada acumulada dels quals no 
pot excedir, en cap cas, els sis mesos cada dos anys. 
La concessió d’aquest permís s’ha de subordinar a les 
necessitats del servei.

Article 23. Permís per atendre fills amb edat 
escolar

Es podran concedir permisos retribuïts els dies que els 
centres on estiguin sent escolaritzats els fills o les filles 
siguin declarats com a festiu de lliure disposició pel 
respectiu centre educatiu.

Capítol IV. Reduccions de jornada

Article 24. Requisits de concessió

1. Les reduccions de jornada establertes per aquesta llei 
són incompatibles amb l’autorització de compatibilitat, 
que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini de 
la reducció.

2. No es pot concedir la reducció de jornada a dues per-
sones pel mateix fet causant, exceptuant la reducció de 
jornada per guarda legal, llevat que l’exerceixin d’una 
manera alternativa i sense que el termini global superi 
l’establert com a màxim.

3. La concreció horària i la determinació del període de 
gaudi de les reduccions de jornada, previstes en aquest 
capítol, correspondrà al treballador, dintre de la seva 
jornada laboral.

Article 25. Reducció de jornada amb la totalitat 
de la retribució per cura d’un fill o filla

1. Les persones a les quals s’aplica aquesta llei poden 
gaudir d’una reducció de, com a màxim, un terç de la 
jornada de treball amb la percepció del cent per cent de 
les retribucions per tenir cura d’un fill o filla, sempre 
que no estiguin privades de la guarda legal per resolució 
judicial.

2. La reducció de jornada regulada per aquest article té 
una durada màxima d’un any a partir del finiment del 
permís per maternitat o de la setzena setmana posterior 
al part, l’adopció o l’acolliment. Si la persona benefici-
ària ha gaudit del permís de paternitat o del permís de 
lactància compactada immediatament després del fini-
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Disposició addicional primera. Mesures en matè-
ria de conciliació

1. En el supòsit de risc durant l’embaràs o durant la 
lactància natural per a la progenitora, el fetus o el/la 
lactant, són d’aplicació les previsions de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

2. La implantació de les mesures de conciliació ha 
d’anar acompanyada d’indicadors de seguiment i d’efi-
càcia, dissenyats amb perspectiva de gènere i amb la 
participació dels representants dels treballadors. Les 
administracions públiques difondran periòdicament 
els seus costos, els resultats i els beneficis obtinguts.

3. En el termini de sis mesos a comptar de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, s’ha de constituir una comissió 
mixta Generalitat - entitats municipalistes per avalu-
ar l’impacte de la llei en els pressupostos municipals 
i acordar el procés pel qual es garantirà el volum de 
recursos que comporta als ajuntaments l’aplicació de 
les mesures de conciliació establertes en aquesta llei.

Disposició addicional segona. Plans d’igualtat

1. Les administracions públiques catalanes hauran 
d’elaborar plans d’igualtat, els quals han de contenir 
mesures adreçades a evitar la discriminació laboral 
entre dones i homes, així com garantir la igualtat de 
tracte i d’oportunitats. Els plans d’igualtat s’aprovaran 
en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

2. El departament o la unitat amb competències en 
l’ocupació pública ha d’establir una guia metodològi-
ca de referència per a l’elaboració de plans d’igualtat, 
a l’efecte de garantir la transversalitat de les mesures 
establertes.

Disposició derogatòria única

Aquesta llei deroga íntegrament la Llei 8/2006, de 5 de 
juliol, de mesures relatives a la conciliació del treball 
amb la vida familiar del personal de les administracions 
públiques catalanes i de modificació dels articles 96 i 
97 del Decret legislatiu 1/1997.

Disposició final primera. Títol competencial

Aquesta llei es dicta a l’empara de la competència que, 
en matèria de funció pública, atribueix la Llei orgànica 
6 /2006, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor a partir del moment en què 
sigui publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Barcelona 15 d’abril de 2010

Josefina Pujol Pardo, Joan Maria Sentís López, Josep 
Gabriel Tinoco Ortiz, Montserrat Ros i Calsina, M. 
Carmen Navarro Soberbio, Joan Canals Innamorati, 
Jesús Martínez Ortíz

i els 16 anys, es té dret a la reducció de la jornada de 
treball en un terç o la meitat, amb la disminució propor-
cional de les retribucions que correspongui.

Capítol V. Mesures en cas de violència de gènere 
i assetjament laboral, sexual i per raó de sexe o 
d’orientació sexual

Article 30. Disposicions generals en situacions de 
violència de gènere

1. La situació de violència de gènere, als efectes esta-
blerts en aquesta llei, s’acreditarà pels mitjans de prova 
a què fa referència l’article 33.1 i les lletres a), b) i c) de 
l’article 33.2 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de 
les dones a eradicar la violència de gènere.

2. En les actuacions, les mesures i els procediments es-
tablertes en aquest capítol, s’ha de vetllar especialment 
per a la intimitat de les víctimes i, concretament, s’ha 
de garantir la protecció de les seves dades personals. 
El personal al servei de les administracions públiques 
catalanes està obligat a guardar confidencialitat sobre 
les circumstàncies personals de les dones que es trobin 
o hagin estat en situació de violència de gènere.

Article. 31. Mesures de protecció de dones que es 
troben en situació de violència de gènere

1. Les dones en situació de violència de gènere tenen 
dret a sol·licitar el canvi de lloc de treball dins la ma-
teixa localitat, o bé el trasllat a la localitat on hagin de 
residir.

2. A aquest efecte, l’Administració oferirà una comissió 
de serveis forçosa a un lloc de treball de característi-
ques similars garantint, en qualsevol cas, que no hi hagi 
pèrdua retributiva.

3. Les administracions públiques catalanes, mitjançant 
conveni, garantiran la protecció de les dones en situació 
de violència de gènere en l’àmbit de la mobilitat inter-
administrativa.

Article. 32. Mesures de prevenció i actuació en 
cas d’assetjament laboral, així com el sexual, per 
raó de sexe i/o orientació sexual

1. Les administracions públiques catalanes, en el marc 
dels convenis i dels acords negociats amb els agents 
socials, aprovaran protocols específics de prevenció, 
reparació i sanció de l’assetjament laboral, així com el 
sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual.

2. Les administracions públiques catalanes tenen el deu-
re d’adoptar mesures de sensibilització i prevenció en 
matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 
homes, així com dur a terme actuacions específiques de 
prevenció de la violència de gènere en l’àmbit laboral.
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Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada per la Llei de 
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Es-
tat 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.

Barcelona, 27 d’abril de 2010

Imma Folchi Bonafonte
Secretària General

Annex

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, 
amb la indicació dels aspirants exempts de fer 
la prova de coneixements de llengua catalana

Persones admeses

Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Abelló Vilarrasa, Teresa Exempta
Abian Damians, Carles Exempt
Abian Damians, Ignasi Exempt
Abril Català, Josep Exempt
Abril Centeno, Guillem Exempt
Alonso Lacarra, Lluís Exempt
Amell Romeu, Meritxell Exempta
Andreu Argente del Castillo, Anna Exempta
Aparicio Pérez, Marta Exempta
Aura Serra, Alicia Exempta
Ayats Maynou, Montserrat Exempta
Barragan Berbel, Celia Maria Exempta
Bermudez Molero, Sergi Exempt
Bernal Rosa, Laura Exempta
Blas González, David Exempt
Blasco Blasco, Francisco Exempt
Boixader Colomer, Joan Exempt
Borrego Boza, Sandra Exempta
Buj Aragonés, Josep No exempt
Burgués Rius, Teresa Exempta
Cabot Torrus, Isabel Exempta
Cairó Llobell, Lídia Exempta
Canela Luque, Helena No exempta
Capdevila Muntadas, Joan Gabriel Exempt
Cara Serrano, Felipe Carlos Exempt
Carbí Font, Ignàsia Exempta

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	sis	
places	de	l’escala	general	d’administra-
dor	o	administradora	del	Cos	d’Admi-
nistradors	Parlamentaris	del	Parlament	
de	Catalunya
Tram. 501-00018/08

Llista definitiva d’aspirants admesos i ex-
closos, amb la indicació dels aspirants 
exempts de fer la prova de coneixements 
de llengua catalana
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 27.04.2010

Secretaria General

Acord

de la Mesa del Parlament de data 27 d’abril de 2010, 
per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva 
d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels 
aspirants exempts de fer la prova de coneixements de 
llengua catalana, corresponent a la convocatòria de con-
curs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala 
general d’administrador o administradora del Cos d’Ad-
ministradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya 
(BOPC 627, del 8 de febrer de 2010).

Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria de 
concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’es-
cala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Ca-
talunya, aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà 
d’un acord adoptat en la sessió del 22 de desembre de 
2009 (BOPC núm. 627, del 8 de febrer de 2010),

Acorda: 

1. Aprovar i fer pública la llista definitiva d’aspirants 
admesos i exclosos, amb la indicació dels motius d’ex-
clusió, i dels aspirants exempts de fer la prova de co-
neixements de llengua catalana, corresponent a la con-
vocatòria de concurs oposició de promoció lliure per a 
proveir sis places de l’escala general d’administrador o 
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya.

2. La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya substitueix la notificació a les 
persones interessades, de conformitat amb el que dispo-
sa l’article 59.6.b de la Llei 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, del 13 de gener.
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Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Moduvar Lopez, Enrique Exempt
Moure Mainar, Enrique Exempt
Muntalà Roca, Roser Exempta
Nadal Herrero, Roser Exempta
Navarro Ruiz, Sonia Exempta
Nicolàs Garcia, Francesc Exempt
Olano Salvador, Montserrat Exempta
Oliver Ramon, David Exempt
Osorio Blas, Noemí Exempta
Pàez Bàez, Catalina Exempta
Palet Montero, Mònica Exempta
Palet Montero, Zaida Exempta
Papiol Bernal, Mireia Exempta
Parera Caballero, Cristina Exempta
Pintado Valldeperez, Rosa Maria Exempta
Pizarro López, Núria Exempta
Pla Angusto, Montserrat Exempta
Prat Rojas, Vanessa Exempta
Prats Boldú, Teresa Exempta
Puiggardeu Dalmau, Maria Montserrat Exempta
Raimúndez Kuhlmann, Ana Lis Exempta
Ramon Ferrándiz, Maria Antonia Exempta
Rangel Siberio, María Asunción Exempta
Redondo Calderón, Albert Exempt
Redondo García, Alicia Exempta
Remolins Casas, Jaume Exempt
Rio Gago, Milagros Exempta
Roda Campos, Esther Exempta
Rodríguez Fernández, Susana Exempta
Rodríguez Reyes, David Exempt
Rodríguez Rodríguez, Carme Exempta
Rodríguez Suárez, María del Pilar No exempta
Rovira Masana, Roger Exempt
Rueda Martín, Manuel Exempt
Ruiz Duran, Núria Exempta
Ruiz Garate, Francisco No exempt
Ruiz Girón, Eva Exempta
Ruiz Pelegrin, Assumpta Exempta
Salgado Manso, Ana María Exempta
Sanchez Lopez, Esther Exempta
Sánchez Muñoz, Josep Lluís Exempt
Sánchez Ramos, Núria Exempta
Santafé Francisco, Josep Exempt
Santafé Francisco, Ricard Exempt
Santín Vicente, Manuel Exempt
Santos Rouco, Berta Exempta
Sebastián Perdiguero, María José Exempta
Solé Ivern, Frederic Exempt
Suriol Busquets, José Exempt
Torrens Viladecans, Vicens-xavier No exempt
Tudel Villega, Marta Exempta
Tutusaus Blasco, Yolanda Exempta
Vaccaro Rodríguez, Gemma Exempta
Vaccaro Rodríguez, Marc Exempt
Vicente Cardona, Carolina Exempta
Vidal Quirante, Marta Exempta
Vilaginés Vilamosa, Anna Exempta
xifreu Gonzalez, Thais Exempta

Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Cardona Carrasco, Ana Exempta
Cassà Vila, Rosa Maria Exempta
Càtedra Garcia, Judith Exempta
Cela Garcia, Susana Exempta
Chiner Arias, Alejandro No exempt
Codina Méndez, Esther Exempta
Coll Solans, Maria Teresa Exempta
Coll Solans, Montserrat Exempta
Comes Martinez, Mireia Exempta
Cubet Gomez, Rosario Exempta
De Planell Costa, Mariona Exempta
Diaz Garcia, Francisca Exempta
Diaz-Portales Rodriguez  
de la Paz, Mercedes Exempta
Dot Arbat, Jaume No exempt
Duch Balletbó, Maria Cinta Exempta
Escamilla Moreno, Ana Exempta
Espinosa Andreu, Eva Exempta
Espinosa Andreu, Natalia Exempta
Espinosa Gonzalez, Lidia Exempta
Espona Casademont, Roser Exempta
Esteban Medina, Josep Exempt
Expósito Agut, Montserrat Exempta
Fabregat Torrecillas, Daniel Exempt
Falomir Ballega, Sergi Exempt
Farrà Gil, Maria dels Àngels Exempta
Fernandez Redolad, Albert Exempt
Font Vinyes, M. Àngels Exempta
Fornells Canal, Anna Exempta
Forniés Luna, María Luisa Exempta
Fraile Moragues, Yolanda Exempta
Galera Lopez, Sonia Exempta
Ganau Cases, Ginesta Exempta
Garcia Albadalejo, Piedad Exempta
Garcia Bardon, Roberto No exempt
Garcia Florit, Sandra Exempta
Garolera Comerma, Maria Exempta
Glahn Rall, Enrich No exempt
Gómez Martínez, Antonio Miguel No exempt
Gómez Robles, Eva Exempta
Gómez Royuela, Gloria Exempta
Gros Roca, Jordi Exempt
Guillamat Rubio, Ramon Exempt
Herranz Pellejero, Miguel Angel Exempt
Huerta Prades, Albert Exempt
Hueso Martín, Maria Lluïsa Exempta
Huguet Martínez, Nieves  Exempta
Iglesias Reñé, Josep Exempt
Jardí Gimenez, Gemma Exempta
Jiménez López, María Dolores Exempta
Juárez Chamorro, María Jesús Exempta
Lezcano Petit, Patrícia Exempta
López Navarrete, Celia Exempta
Lucas Lucas, Mercedes Exempta
Madero Alarcón, Maria Antonia Exempta
Martínez Chavarría, María Mercedes Exempta
Martinez Gallardo, Antonio Exempt
Mendez Casanova, Cristina Exempta
Menjibar Hernández, Cristina Exempta
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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, 27 d’abril de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Fi	de	la	comissió	de	serveis	i	nova	ads-
cripció	d’un	funcionari	de	carrera

Acord

Mesa del Parlament, sessió del 27.04.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de 
desembre de 2009, va acordar adscriure en comissió de 
serveis Lluís Alonso Lacarra al lloc de treball de gestor 
parlamentari de l’Àrea de Registre i de Distribució de 
Documents del Departament de Gestió Parlamentària, 
grup C1, nivell 8, amb efectes a partir de la data de 
presa de possessió que va tenir lloc l’1 de gener de 2010 
i fins que es reincorporés la funcionària titular de la 
plaça.

A l’empara del que disposa l’article 73 del Decret 
123/1997, del 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla-
ment general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, Lluís Alonso Lacarra va pre-
sentar, en data 19 d’abril de 2010, la renúncia a aquest 
lloc de treball per circumstàncies de caràcter personal.

El cap del Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat ha emès un informe amb relació a la 
necessitat de proveir el lloc de treball d’uixer o uixera 
especialitzat en identificació, que actualment està va-
cant amb motiu de la baixa per incapacitat temporal de 
la funcionària titular de la plaça.

En aquest informe, proposa que Lluís Alonso Lacarra 
ocupi aquest lloc de treball, atès que durant el període 
que ha desenvolupat les funcions d’uixer especialitzat 
en identificació ha demostrat experiència, vàlua, dis-
posició i interès.

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 

Persones excloses 

 

Cognoms i nom Motiu d’exclusió
 

De Gomar Hidalgo, Raul Manca resguard pagament  
 taxa inscripció 

Declaració	de	la	situació	administrativa	
d’excedència	voluntària	d’una	funcionà-
ria	de	carrera	

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 27.04.2010

Secretaria General

El 22 d’abril de 2010, Gemma Majó i Ayguavives, fun-
cionària de carrera de l’escala d’administradors del Cos 
d’Administradors Parlamentaris, adscrita definitivament 
al lloc de treball de secretària de l’Àrea de Serveis Edu-
catius, sol·licita ésser declarada en la situació adminis-
trativa d’excedència voluntària per interès particular.

L’article 68 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya estableix que l’excedència 
voluntària es pot concedir, per interès particular, a pe-
tició del mateix funcionari o funcionària de carrera.

Així mateix, disposa que «l’excedència voluntària com-
porta el cessament temporal de la relació de treball, 
sense dret a percebre retribucions», i «el temps que hom 
roman en aquesta situació no es computa com a temps 
de servei actiu als efectes de triennis i de drets passius».

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: 

Declarar Gemma Majó i Ayguavives en la situació ad-
ministrativa d’excedència voluntària per interès parti-
cular, a partir de l’1 de maig de 2010.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim ju-
rídic 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 Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb 
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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-
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, 27 d’abril de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Acorda: 

Deixar sense efecte l’adscripció en comissió de serveis 
de Lluís Alonso Lacarra al lloc de treball de gestor 
parlamentari de l’Àrea de Registre i de Distribució de 
Documents del Departament de Gestió Parlamentària, 
grup C1, nivell 8, a partir de l’1 de maig de 2010.

Adscriure en comissió de serveis Lluís Alonso Lacarra 
al lloc de treball d’uixer o uixera especialitzat en iden-
tificació, C2, nivell 4, amb efectes a partir de la data de 
la presa de possessió, i fins que es reincorpori la persona 
titular de la plaça.

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 
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	Proposta de resolució sobre la tramitació del projecte del dipòsit controlat de residus de Seròs (Segrià)
	Tram. 250-02813/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la modificació del projecte de millora de la línia de tren entre Lleida i Manresa per a soterrar les vies a Sant Guim de Freixenet (Segarra)
	Tram. 250-02814/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou edifici del CEIP Mediterrània, de Barcelona
	Tram. 250-02815/08
	Presentació


	Proposta de resolució de suport al diàleg entre Turquia i Armènia per a contribuir a la pau i la seguretat internacionals
	Tram. 250-02816/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la implantació del servei d’atenció i ajuda a les persones amb mobilitat reduïda (Atendo) a Barcelona i a les principals estacions de la xarxa ferroviària de rodalia
	Tram. 250-02817/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la constitucionalitat de l’Estatut i la renovació del Tribunal Constitucional
	Tram. 250-02821/08
	Esmenes presentades



	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 33/2009, referent a l’acompliment de les recomanacions dels informes 10/2005, 18/2005, 2/2006, 16/2006, 1/2007, 6/2007, 10/2007 i 13/2007 (tram. 256-00069/08); a l’Informe de fiscalització 36/2009, referent
	Tram. 256-00069/08, 256-00070/08, 256-00071/08
	Propostes de resulució presentades pels grups parlamentaris



	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 29 de la Llei 35/2006, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
	Tram. 270-00011/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat



	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la legislació estatal relativa als ports d’interès general
	Tram. 302-00230/08
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’Agència Catalana de l’Aigua
	Tram. 302-00231/08
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la imposició de límits de velocitat variables als accessos a l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 302-00232/08
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi econòmica i la desocupació
	Tram. 302-00233/08
	Esmenes presentades






	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Delegació de funcions del president del Parlament
	Tram. 246-00053/08
	Resolució



	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença d’Ernest Sena i Calabuig, exdirector general de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre el crèdit del 2003 al Grup IMS, Assessors Jurídics i Financers
	Tram. 356-00699/08
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa sobre el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013
	Tram. 355-00144/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del conseller delegat de l’Institut Català de Finances davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre el crèdit del 2003 al GRUP IMS, Assessors Jurídics i Financers
	Tram. 357-00450/08
	Substanciació


	Compareixença d’Ernest Sena i Calabuig, exdirector general de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre el crèdit del 2003 al Grup IMS, Assessors Jurídics i Financers
	Tram. 357-00454/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença





	4.87.	Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.10.	Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
	Recurs d’inconstitucionalitat 2502/2010, interposat pel Defensor del Poble contra determinats articles de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges
	Tram. 381-00003/08
	Coneixement
	Acord de compareixença del Parlament



	4.89.	Propostes d’iniciativa legislativa popular
	Proposició de llei sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar i la lluita contra la violència de gènere i l’assetjament laboral en les administracions públiques de Catalunya
	Tram. 202-00086/08
	Obertura de la tramitació





	4.90.	Règim interior
	4.90.10.	Càrrecs i personal
	Concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
	Tram. 501-00018/08
	Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana

	Declaració de la situació administrativa d’excedència voluntària d’una funcionària de carrera 
	Acord

	Fi de la comissió de serveis i nova adscripció d’un funcionari de carrera
	Acord






