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

1.10.	 Resolucions

Resolució 643/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’accessibilitat dels ciutadans amb dis-
capacitats als equipaments culturals de la Generalitat
Tram. 250-02200/08
Adopció p. 21

Resolució 644/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’inici de contactes amb el Museu dels 
Claustres i Jardins, de Nova York, per a l’adquirir-li 
els sepulcres dels comtes d’Urgell i reposar-los al 
lloc d’origen
Tram. 250-02291/08
Adopció p. 21

Resolució 645/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament de l’aqüeducte i la restaura-
ció dels arcs del castell de Sant Ferran, de Figueres 
(Alt Empordà)
Tram. 250-02341/08
Adopció p. 22

Resolució 646/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la construcció de l’Institut Marta Mata a 
Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02547/08
Adopció p. 22

Resolució 647/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre les actuacions de millorament dels centres 
educatius del Pla de l’Estany
Tram. 250-02584/08
Adopció p. 23

Resolució 648/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les actuacions necessàries als centres 
educatius de Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 250-02599/08
Adopció p. 23

Resolució 649/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’atorgament d’ajuts a la producció i la 
comercialització de productes agrícoles i ramaders 
artesans
Tram. 250-02583/08
Adopció p. 24

Resolució 650/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
24/2009, referent als procediments d’elaboració i 
consolidació del Compte general de la Generalitat 
de Catalunya, corresponent al 2006
Tram. 256-00065/08
Adopció p. 24

Resolució 651/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
27/2009, referent al Consorci Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya, corresponent al 2007
Tram. 256-00066/08
Adopció p. 25

Resolució 652/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
29/2009, referent al Consorci Sanitari Integral, cor-
responent al 2007
Tram. 256-00067/08
Adopció p. 25

Resolució 653/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
30/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, 
corresponent al 2006
Tram. 256-00068/08
Adopció p. 26

1.15.	 Mocions

Moció 70/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques de salut
Tram. 302-00223/08
Aprovació p. 26

Moció 71/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre el desplegament territorial de la televisió digital 
terrestre i l’apagada analògica
Tram. 302-00225/08
Aprovació p. 27

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política d’in-
versions en conservació i millora de les infraestruc-
tures elèctriques
Tram. 300-00270/08
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre el tall de sub-
ministrament elèctric a les comarques de Girona a 
conseqüència de la nevada del 8 de març de 2010
Tram. 300-00271/08
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre la situació vis-
cuda a Catalunya a conseqüència de la nevada del 
8 de març de 2010
Tram. 300-00272/08
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica general
Tram. 300-00273/08
Substanciació p. 27
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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 política de 
projecció exterior
Tram. 250-01410/08
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre la situació de 
maltractament que pateixen els gossos dels serveis 
de seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-01850/08
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre l’abaratiment 
del cost del servei d’aerobús i sobre la planificació de 
noves línies de connexió entre l’aeroport de Barcelona 
i altres poblacions de l’entorn metropolità
Tram. 250-02285/08
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre la instal·lació de 
barreres de seguretat de formigó al tram entre els en-
llaços amb les carreteres C-251 i C-1415c de la ronda 
de Granollers
Tram. 250-02286/08
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una passera sobre el Besòs al Vallès Oriental
Tram. 250-02306/08
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre la substitució 
o la modificació de les barreres de seguretat de la 
carretera T-714
Tram. 250-02315/08
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre la substitució 
o la modificació de les barreres de seguretat al tram 
entre Poboleda i la Bisbal de Falset de la carretera 
T-702
Tram. 250-02316/08
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre la substitució 
o la modificació de les barreres de seguretat al tram 
entre Falset i la Vilella Baixa de la carretera C-710
Tram. 250-02320/08
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei ferroviari entre Reus i Barcelona i entre 
Reus i Tarragona amb l’augment de la freqüència 
de pas o de la capacitat dels combois
Tram. 250-02325/08
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
títol de transport per a persones de seixanta anys o 
més dins del marc de la integració tarifària
Tram. 250-02328/08
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre el requeriment 
de la disponibilitat de cinturons de seguretat per a 
la contractació d’autocars per al transport escolar
Tram. 250-02396/08
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una pla de foment de l’educació en la solidaritat 
i els valors
Tram. 250-02398/08
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’una estratègia de lluita contra l’absentisme 
escolar
Tram. 250-02405/08

Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre l’avaluació i la 
dignificació de la imatge de l’escola, dels educadors 
i dels valors educatius en els mitjans de comunicació
Tram. 250-02456/08
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre la disponibilitat 
de recursos per a la construcció d’un nou col·legi 
d’educació infantil i primària a Sucs (Segrià) en els 
pressupostos per al 2010
Tram. 250-02459/08
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre la presentació 
al Parlament d’un balanç anual sobre l’evolució dels 
alumnes, de les plantilles i dels recursos econòmics 
dels centres educatius del curs 2003-2004 ençà
Tram. 250-02460/08
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la priorització 
de la construcció de les infraestructures educati-
ves reivindicades pel Consell Escolar Municipal de 
Girona
Tram. 250-02461/08
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una taula de negociació amb sindicats i entitats 
representatives dels docents per a negociar el des-
plegament de la Llei 12/2009, d’educació
Tram. 250-02462/08
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre l’augment de 
la plantilla de professors de l’escola d’adults del 
Solsonès
Tram. 250-02490/08
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la represa dels 
tràmits per a disposar d’un nou centre d’ensenyament 
infantil i primari a Can Claramunt, a Piera (Anoia)
Tram. 250-02508/08
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la planificació 
de la Formació Professional amb relació a l’article 
5.2 de la Llei d’Educació
Tram. 250-02509/08
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’Ordre VCP/491/2009, per la qual es refonen i 
s’actualitzen els títols, els diplomes i els certificats 
equivalents als certificats de coneixements de català 
de la Secretaria de Política Lingüística
Tram. 250-02518/08
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
grup de batxillerat a l’IES Pla Marcell, de Cardedeu 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02524/08
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre l’aïllament 
acústic contra els sorolls causats pel pas dels trens 
del CEIP Dolors Piera de Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès)
Tram. 250-02533/08
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 23 de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-02539/08
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 9. f de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-02540/08
Rebuig p. 31
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 8.3 de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-02541/08
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la cobertura telefònica a la vall de Vallalta, al 
Maresme
Tram. 250-02543/08
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
unitat d’educació especial a Santa Coloma de Grame-
net (Barcelonès) i sobre la implementació d’un pro-
grama d’ensenyament professional per als alumnes 
amb discapacitat
Tram. 250-02546/08
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre la consideració 
de la quarta etapa del reg Garrigues Sud com a reg 
social
Tram. 250-02549/08
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de la televisió digital terrestre a Tordera (Maresme)
Tram. 250-02551/08
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre la modifica-
ció de les bases reguladores dels ajuts destinats al 
foment d’infraestructures de biodigestió de purins
Tram. 250-02581/08
Rebuig p. 32

Proposta de resolució sobre les obres de 
remodelació i ampliació del CEIP Gironella durant 
el 2010
Tram. 250-02598/08
Rebuig p. 32

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica del poder judicial en matèria de 
marques comunitàries
Tram. 270-00010/08
Debat de totalitat p. 32
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 32

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·la	cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la realitat social dels catalans
Tram. 302-00222/08
Rebuig p. 32

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el desplegament de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 302-00224/08
Rebuig p. 32

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
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatu-
tàries p. 33

Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 200-00063/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 654) p. 33
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatu-
tàries p. 34

Projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 200-00067/08
Dictamen de la Comissió d’Afers Institucio nals p. 35

Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya
Tram. 200-00070/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 39

Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya
Tram. 200-00076/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 39

Projecte de llei de règim jurídic i de procedi-
ment de les administracions públiques de Catalunya
Tram. 200-00077/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 39

3.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’a
dopció	de	resolucions

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

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
Presentació p. 40

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
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre l’elaboració del 
reglament de la Llei 11/2009, de regulació administra-
tiva del espectacles públics i les activitats recreatives
Tram. 250-02754/08
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
boscos afectats pel temporal de neu
Tram. 250-02755/08
Presentació p. 41

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
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un pavelló a la secció d’educació secundària de 
Collbató (Baix Llobregat)
Tram. 250-02757/08
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de l’eix ferroviari Barcelona - Puigcerdà
Tram. 250-02758/08
Presentació p. 43

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
Presentació p. 44
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Proposta de resolució sobre l’increment 
dels efectius de mossos d’esquadra des tinats a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-02760/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la interme-
diació i la col·locació en el mercat de treball
Tram. 250-02761/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre els protocols 
específics de recol·locació per a tre balladors afec-
tats per tancaments empresarials i expedients de 
regulació
Tram. 250-02762/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la producció 
dels accessoris del vehicle Audi Q3
Tram. 250-02763/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el Pla de de-
senvolupament de polítiques actives del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-02764/08
Presentació p. 47

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
Presentació p. 48

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
Presentació p. 48

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
Presentació p. 49

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
Presentació p. 50

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
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la professi-
onalitat i la independència del professionals de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-02770/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’autovia C-16 entre Bagà i Berga amb fons 
europeus
Tram. 250-02771/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la reestruc-
turació de la xarxa ferroviària a Sant An dreu de Lla-
vaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac 
(Maresme)
Tram. 250-02772/08
Presentació p. 53

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
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre l’aplicació im-
mediata de millores a la línia ferrovià ria entre Bar-
celona i Puigcerdà per als trens amb saturació de 
viatgers
Tram. 250-02774/08
Presentació p. 54

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
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Bar celona
Tram. 250-02776/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la violació dels 
drets humans del poble sahrauí
Tram. 250-02777/08
Presentació p. 56

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

Procediments relatius als informes de fisca-
lització 24/2009, referent als procediments d’elaboració 
i consolidació del Compte general de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent al 2006; 27/2009, referent al 
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalu-
nya, corresponent al 2007; 29/2009, referent al Con-
sorci Sanitari Integral, corresponent al 2007; 30/2009, 
referent a Gestió d’Infraestructures, SA, corresponent 
al 2006; i l’Informe sobre el Compte general de la Ge-
neralitat de Catalunya corresponent al 2007
Tram. 256-00065/08, 256-00066/08, 256-00067/08, 
256-00068/08, 257-00004/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 57

Procediment relatiu a l’Informe sobre el 
Compte general de la Generalitat de Catalunya cor-
responent al 2007
Tram. 257-00004/08
Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 61

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
Presentació p. 62

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la realitat social dels catalans
Tram. 302-00222/08
Esmenes presentades p. 63

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de salut
Tram. 302-00223/08
Esmenes presentades p. 64

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el desplegament de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 302-00224/08
Esmenes presentades p. 64

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el desplegament territorial de la televisió 
digital terrestre i l’apagada analògica
Tram. 302-00225/08
Esmenes presentades p. 66
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4.	 INFORMACIÓ

4.40.	 Acords,	resolucions	i	comunica	cions	
dels	òrgans	del	Parlament

Modificació de les Normes internes de fun-
cionament de la Comissió de Peticions
Tram. 395-00011/08
Aprovació p. 67

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	mocions

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 516/
VIII, sobre les compensacions i les mesures de pro-
tecció per l’hospitalització de familiars
Tram. 290-00460/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 529/
VIII, sobre la commemoració de la personalitat de 
Francesc Ferrer i Guàrdia
Tram. 290-00471/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 657) p. 73

Control del compliment de la Resolució 
537/VIII, sobre el suport als projectes destinats a 
controlar, tractar i prevenir la malària
Tram. 290-00477/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 657) p. 73

Control del compliment de la Resolució 
539/VIII, sobre el millorament de les comunicacions 
entre Igualada i Manresa i Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i la Geltrú
Tram. 290-00479/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 
540/VIII, sobre la seguretat viària a la intersecció de 
la carretera C-563 d’accés a Josa de Cadí (Alt Urgell)
Tram. 290-00480/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 541/
VIII, sobre les obres de tancament perimetral de 
l’estació de tren de Cardedeu (Vallès Oriental) i la 
construcció d’un pas inferior sota les vies
Tram. 290-00481/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 
542/VIII, sobre el millorament de la línia de tren 
Barcelona-Puigcerdà
Tram. 290-00482/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 
543/VIII, sobre les compensacions als usuaris de 
Renfe de les comarques gironines en cas de retards 
i sobre la defensa de les peticions que la plataforma 
d’usuaris fa a Renfe
Tram. 290-00483/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 544/
VIII, sobre la inclusió de la construcció d’una estació 
de tren a Montornès del Vallès (Vallès Oriental) en el 
projecte d’execució d’obres del Pla d’infraestructures 
ferroviàries de rodalia de Barcelona per al període 
2008-2015
Tram. 290-00484/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 
547/VIII, sobre l’adopció de l’himne escrit per W. 
H. Auden i compost per Pau Casals el 1971 com a 
himne de l’Organització de les Nacions Unides
Tram. 290-00487/08
Sol·licitud de pròrroga p. 77
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 77

Control del compliment de la Resolució 
549/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
6/2009, referent a l’Autoritat del Transport Metropo-
lità, corresponent al 2005
Tram. 290-00489/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixences

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea amb el vice-
president del Govern sobre les línies estratègiques, els 
objectius operatius i les actuacions prioritàries del Pla 
d’acció exterior del Govern de Catalunya
Tram. 354-00315/08
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conse-
ller d’Economia i Finances sobre l’actuació del Govern 
amb relació a la suspensió del subministrament elèc-
tric a les comarques de Girona com a conseqüència 
de la nevada del 8 de març de 2010
Tram. 354-00316/08
Sol·licitud i tramitació p. 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost amb el 
conseller d’Economia i Finances sobre els efectes de 
la nevada del 8 de març de 2010 en el subministrament 
elèctric i la gestió de la situació d’emergència
Tram. 354-00317/08
Sol·licitud i tramitació p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació sobre el dispositiu d’emergències activat 
amb relació a la nevada del 8 de març i sobre les 
conseqüències de la nevada
Tram. 354-00318/08
Sol·licitud i tramitació p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost amb el 
conseller d’Economia i Finances sobre els talls de 
subministrament elèctric en els municipis de la de-
marcació de Girona a causa de la nevada del 8 de 
març de 2010
Tram. 354-00319/08
Sol·licitud i tramitació p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió del Síndic de Greuges amb el síndic de 
greuges sobre el Codi de bones pràctiques admi-
nistratives
Tram. 358-00006/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió del Síndic de Greuges amb el síndic de greu-
ges sobre els principis i el programa d’actuació del 
nou mandat
Tram. 358-00007/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença del síndic 
major de la Sindicatura de Comptes amb relació al 
Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
Tram. 352-02521/08
Sol·licitud p. 81
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença del president 
del Tribunal de Comptes amb relació al Projecte de 
llei de la Sindicatura de Comptes
Tram. 352-02522/08
Sol·licitud p. 81
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Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau amb relació al Projecte de llei de la 
Sindicatura de Comptes
Tram. 352-02523/08
Sol·licitud p. 81
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 352-02524/08
Sol·licitud p. 81
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Ca talunya amb re-
lació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
Tram. 352-02525/08
Sol·licitud p. 82
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença del fiscal en 
cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 352-02526/08
Sol·licitud p. 82
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de la directora 
general de Tributs amb relació al Projecte de llei de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions
Tram. 352-02527/08
Sol·licitud p. 82
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença del director 
general de Tributs del Ministeri d’Economia i Hisen-
da amb relació al Projecte de llei de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions
Tram. 352-02528/08
Sol·licitud p. 82
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Dret Financer 
amb relació al Projecte de llei de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions
Tram. 352-02529/08
Sol·licitud p. 83
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per a la Reforma de l’Impost 
de Successions amb relació al Projecte de llei de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions
Tram. 352-02530/08
Sol·licitud p. 83
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Manuel 
Bustos i Garrido, president de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02531/08
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Salvador 
Esteve i Figueras, president de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de 
llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02532/08
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Jordi Hereu i 
Boher, alcalde de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02533/08
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Antonio Bal-
món Arévalo, portaveu del Partit dels Socialistes de 

Catalunya a les entitats metropolitanes, amb relació 
al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02534/08
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Joaquim Forn 
i Chiariello, portaveu de Convergència i Unió a les enti-
tats metropolitanes, amb relació al Projecte de llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02535/08
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Lluís Teje-
dor Ballesteros, portaveu d’Iniciativa per Catalunya 
- Esquerra Unida i Alternativa a les entitats metro-
politanes, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02536/08
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Jordi Por-
tabella i Calvete, portaveu d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a les entitats metropolitanes, amb re-
lació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 352-02537/08
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Ramon Ri-
era Macià, portaveu del Partit Popular de Catalunya 
a les entitats metropolitanes, amb relació al Projecte 
de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02538/08
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Francesc 
Narváez Pazos, president de l’Entitat Metropolitana 
de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, amb 
relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 352-02539/08
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’Antoni Po-
veda Zapata, president de l’Entitat Metropolitana del 
Transport, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02540/08
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02541/08
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al 
Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02542/08
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels partits i les formacions polítiques amb 
representació als òrgans de govern de la Mancomu-
nitat de Municipis amb relació al Projecte de llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02543/08
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels partits i les formacions polítiques amb 
representació als òrgans de govern de l’Entitat Me-
tropolitana amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02544/08
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Josep Àl-
varez i Rubirola, economista i auditor de l’asses-
soria fiscal i financera Ribas i Àlvarez, amb relació 
al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions
Tram. 352-02545/08
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Sol·licitud p. 85
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02546/08
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02547/08
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença del síndic de 
la Val d’Aran amb relació al Projecte de llei de ve-
gueries
Tram. 352-02548/08
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació Provincial de Tarragona amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02549/08
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02550/08
Sol·licitud p. 87
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02551/08
Sol·licitud p. 87
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de l’alcalde de 
Lleida amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02552/08
Sol·licitud p. 87
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de la secretà-
ria general de la Sindicatura de Comptes amb relació 
al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
Tram. 352-02553/08
Sol·licitud p. 87
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença del president 
del Tribunal de Comptes amb relació al Projecte de 
llei de la Sindicatura de Comptes
Tram. 352-02554/08
Sol·licitud p. 88
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Auditors i Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sin-
dicatura de Comptes
Tram. 352-02555/08
Sol·licitud p. 88
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Manuel 
Bustos i Garrido, president de la Federació Cata-
lana de Municipis, amb relació al Projecte de llei 
de vegueries
Tram. 352-02556/08
Sol·licitud p. 88
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Salvador 
Esteve i Figueras, president de l’Associació Catalana 

de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte 
de llei de vegueries
Tram. 352-02557/08
Sol·licitud p. 88
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’Antoni Fo gué i 
Moya, president de la Diputació de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02558/08
Sol·licitud p. 89
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’Enric Vilert i 
Butchosa, president de la Diputació de Girona, amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02559/08
Sol·licitud p. 89
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Jaume Gi-
labert i Torruella, president de la Diputació de Lleida, 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02560/08
Sol·licitud p. 89
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Josep Po-
blet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02561/08
Sol·licitud p. 89
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Francesc 
Xavier Boya i Alós, síndic d’Aran, amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02562/08
Sol·licitud p. 90
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Josep Fè lix 
Ballesteros, alcalde de Tarragona, amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02563/08
Sol·licitud p. 90
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Lluís Miquel 
Pérez i Segura, alcalde de Reus, amb relació al Pro-
jecte de llei de vegueries
Tram. 352-02564/08
Sol·licitud p. 90
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Ferran Bel i 
Accensi, alcalde de Tortosa, amb relació al Projecte 
de llei de vegueries
Tram. 352-02565/08
Sol·licitud p. 90
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’Àngel Ros i 
Domingo, alcalde de Lleida, amb relació al Projecte 
de llei de vegueries
Tram. 352-02566/08
Sol·licitud p. 91
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’Esteve Mau-
rell i Meya, president del Consell Comarcal de la Cer-
danya, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02567/08
Sol·licitud p. 91
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Marià 
Chaure i Valls, president del Consell Comarcal del 
Solsonès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02568/08
Sol·licitud p. 91
Acord sobre la sol·licitud p. 91
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Proposta de compareixença de Fèlix Si-
mon, portaveu de la Plataforma per una Vegueria 
Penedès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02569/08
Sol·licitud p. 91
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’Amadeu Ga-
llart i Sort, representant dels signants del Manifest 
per la vegueria de l’Alt Pirineu - Grups de l’Alt Pirineu, 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02570/08
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Miquel 
Roca i Junyent, advocat, amb relació al Projecte de 
llei de vegueries
Tram. 352-02571/08
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02572/08
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02573/08
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la sindicatura d’Aran amb relació al Pro-
jecte de llei de vegueries
Tram. 352-02574/08
Sol·licitud p. 93
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per la vegueria Penedès 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02575/08
Sol·licitud p. 93
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02576/08
Sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02577/08
Sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02578/08
Sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02579/08
Sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02580/08
Sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Cambra de Comerç de Barcelona 

amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02581/08
Sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de Jordi Ser-
ra Isern, alcalde de Badalona (Barcelonès), amb 
relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02582/08
Sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de José Luis 
Jimeno i Sáez, alcalde de Badia del Vallès (Vallès 
Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02583/08
Sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de Jordi Hereu i 
Boher, alcalde de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02584/08
Sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’Anna del Fra-
go i Baré, alcadessa de Barberà del Vallès (Vallès 
Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02585/08
Sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Ramon 
Guasch i Viñas, alcalde de Begues (Baix Llobregat), 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02586/08
Sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Dolors Con-
de i Domínguez, alcaldessa de Castellbisbal (Vallès 
Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02587/08
Sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’Antonio Padi-
lla i Reche, alcalde de Castelldefels (Baix Llobregat), 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02588/08
Sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Carme Car-
mona i Pascual, alcaldessa de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02589/08
Sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’Angelino Ma-
estro i Martínez, alcalde de Cervelló (Baix Llobregat), 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02590/08
Sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Manel Ri-
poll i Puertas, alcalde de Corbera de Llobregat (Baix 
Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02591/08
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’Antonio Bal-
món i Arévalo, alcalde de Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02592/08
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Pilar Díaz 
Romero, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat (Baix 
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Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02593/08
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Joaquim 
Balsera i García, alcalde de Gavà (Baix Llobregat), 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02594/08
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Núria Marín 
i Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02595/08
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’Iván Arcas i 
Blanch, alcalde de Molins de Rei (Baix Llobregat), 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02596/08
Sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de César Ar-
rizabalaga i Zabala, alcalde de Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02597/08
Sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Jordi Ra-
mia i Gisbert, alcalde de Montgat (Maresme), amb 
relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 352-02598/08
Sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de José An-
tonio Rubio i Leiva, alcalde de Pallejà (Baix Llobregat), 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02599/08
Sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Xavier Gon-
zález Alemany, alcalde de la Palma de Cervelló (Baix 
Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02600/08
Sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’Albert Vilà 
i Badia, alcalde del Papiol (Baix Llobregat), amb 
relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02601/08
Sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Lluís Teje-
dor i Ballesteros, alcalde del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02602/08
Sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Juan M. 
Parralejo i Aragoneses, alcalde de Ripollet (Vallès 
Occidental), amb relació al Pro jecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02603/08
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Jesús M. 
Canga i Castaño, alcalde de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02604/08
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Manuel 
Enric Llorca i Ibàñez, alcalde de Sant Andreu de la 

Barca (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de 
llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02605/08
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Jaume 
Bosch i Pugès, alcalde de Sant Boi de Llobregat 
(Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02606/08
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Domènec 
Tugas i Forns, alcalde de Sant Climent de Llobregat 
(Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02607/08
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Lluís Re-
coder i Miralles, alcalde de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02608/08
Sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Juan A. 
Vázquez Cortado, alcalde de Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02609/08
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’Antonio Po-
veda i Zapata, alcalde de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02610/08
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Josep Per-
piñà i Palau, alcalde de Sant Just Des vern (Baix 
Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona
Tram. 352-02611/08
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’Amparo Pi-
queras i Manzano, alcaldessa de Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02612/08
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Felip Cas-
tillo i Villegas, alcalde de Santa Coloma de Cervelló 
(Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02613/08
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença de Núria Par-
lón i Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02614/08
Sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’Emili Muñoz 
Martínez, alcalde de Tiana (Maresme), amb relació al 
Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02615/08
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Glòria Ma-
tas i Montmany, alcadessa de Torrelles de Llobregat 
(Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02616/08
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Carles Ruiz 
Novella, alcalde de Viladecans (Baix Llobregat), amb 
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relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 352-02617/08
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Josep Jo i 
Munné, president del Consell Comarcal del Mares-
me, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona
Tram. 352-02618/08
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Rosa Bola-
deras i Serraviñals, presidenta del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02619/08
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Joan Carles 
Mas i Bassa, president del Consell Comarcal del 
Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02620/08
Sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’Antonio Rís-
quez i Caballero, president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, amb relació al Projecte de llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02621/08
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’Antoni Rebo-
lleda i Calendario, president del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, amb relació al Projecte de llei 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02622/08
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Manuel 
Bustos i Garrido, alcalde de Sabadell (Vallès Oc-
cidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02623/08
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Pere Navar-
ro i Morera, alcalde de Terrassa (Vallès Occidental), 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02624/08
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Joan Antoni 
Baron i Espinar, alcalde de Mataró (Maresme), amb 
relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 352-02625/08
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Josep Mayo-
ral i Antigas, alcalde de Granollers (Vallès Oriental), 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02626/08
Sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Josep Ale-
many i Rigol, alcalde de Vallirana (Baix Llobregat), 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02627/08
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Carme Gar-
cia i Lores, alcaldessa de Rubí (Vallès Occidental), 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02628/08
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença del president 
o del portaveu del Grup Municipal de Convengència 

i Unió de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02629/08
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença del president o 
de la portaveu del Grup Municipal del Partit Popular 
de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02630/08
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença del president o 
de la portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya de l’Ajuntament de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02631/08
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença del president o 
del portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de l’Ajunta-
ment de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02632/08
Sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02633/08
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Entitat Metropolitana del Transport de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02634/08
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02635/08
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Carme San 
Miguel i Buibal, delegada territorial del Govern a 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02636/08
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença del director 
general d’Urbanisme amb relació al Projecte de llei 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02637/08
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Comissió de Delimitació Territorial de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02638/08
Sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’Antoni Fogué 
i Moya, president de la Diputació de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 352-02639/08
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de representants 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 352-02640/08
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya amb 
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relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 352-02641/08
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi de Geògrafs amb relació al Projecte 
de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02642/08
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Via Vallès amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02643/08
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de 
la Natura amb relació al Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 352-02644/08
Sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Tarragona amb relació al Projecte de 
llei de vegueries
Tram. 352-02645/08
Sol·licitud p. 105
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 
de Reus amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02646/08
Sol·licitud p. 105
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Tortosa amb relació al Projecte de 
llei de vegueries
Tram. 352-02647/08
Sol·licitud p. 105
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Cambra Oficial de Comerç , Indústria i 
Navegació de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de vegueries
Tram. 352-02648/08
Sol·licitud p. 105
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Lleida amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02649/08
Sol·licitud p. 106
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Tàrrega amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02650/08
Sol·licitud p. 106
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de represen-
tants de Mou-te per Tarragona amb relació al Pro-
jecte de llei de vegueries
Tram. 352-02651/08
Sol·licitud p. 106
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de represen-
tants de la plataforma El Ripollès Existeix amb rela-
ció al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02652/08
Sol·licitud p. 106
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de representants 
de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès 

i Baix Penedès amb relació al Projecte de llei de ve-
gueries
Tram. 352-02653/08
Sol·licitud p. 107
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió d’Empresaris del Penedès amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02654/08
Sol·licitud p. 107
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió d’Empresaris de l’Anoia amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02655/08
Sol·licitud p. 107
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Institut d’Estudis Aranesi amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02656/08
Sol·licitud p. 107
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen del Penedès amb relació al Projecte de 
llei de vegueries
Tram. 352-02657/08
Sol·licitud p. 108
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
Segarrenca amb relació al Projecte de llei de ve-
gueries
Tram. 352-02658/08
Sol·licitud p. 108
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02659/08
Sol·licitud p. 108
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de represen-
tants de Pimec amb relació al Projecte de llei de 
vegueries
Tram. 352-02660/08
Sol·licitud p. 108
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02661/08
Sol·licitud p. 109
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de represen-
tants de Comissions Obreres amb relació al Projecte 
de llei de vegueries
Tram. 352-02662/08
Sol·licitud p. 109
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Plataforma per la Vegueria de l’Alt Ter 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02663/08
Sol·licitud p. 109
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Plataforma per l’Alta Segarra amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02664/08
Sol·licitud p. 109
Rebuig de la sol·licitud p. 109
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Proposta de compareixença de represen-
tants de la Plataforma per una Vegueria Pròpia del 
Penedès amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02665/08
Sol·licitud p. 110
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de represen-
tants del Fòrum Comarcal amb relació al Projecte 
de llei de vegueries
Tram. 352-02666/08
Sol·licitud p. 110
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02667/08
Sol·licitud p. 110
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02668/08
Sol·licitud p. 110
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la 
Natura amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02669/08
Sol·licitud p. 111
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Via Vallès amb relació al Pro-
jecte de llei de vegueries
Tram. 352-02670/08
Sol·licitud p. 111
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi de Geògrafs amb relació al Projecte 
de llei de vegueries
Tram. 352-02671/08
Sol·licitud p. 111
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Comissió de Delimitació Territorial de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02672/08
Sol·licitud p. 111
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Vila d’Abadal i Serra, alcalde de Vic (Osona), amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02673/08
Sol·licitud p. 112
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Domènec 
Oliva Bonsfills, alcalde de Torà (Segarra), amb rela-
ció al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02674/08
Sol·licitud p. 112
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Cornelio 
Caubet Camats, alcalde de Biosca (Segarra), amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02675/08
Sol·licitud p. 112
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Pere Solé 
i Vendrell, alcalde de Sant Guim de Freixenet (Se-
garra), amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02676/08
Sol·licitud p. 112
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Manel Ferré 
i Montañés, alcalde d’Amposta (Mont sià), amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02677/08
Sol·licitud p. 113
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Jordi Hereu 
Boher, alcalde de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de vegueries
Tram. 352-02678/08
Sol·licitud p. 113
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Benet Jané 
i Palau, alcalde del Vendrell (Baix Penedès), amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02679/08
Sol·licitud p. 113
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Jordi Ayma-
mí i Roca, alcalde d’Igualada (Anoia), amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02680/08
Sol·licitud p. 113
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Joan Pla-
nella i Casasayas, alcalde de Puigcerdà (Cerdanya), 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02681/08
Sol·licitud p. 114
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Lluís Mi-
quel Pérez i Segura, alcalde de Reus (Baix Camp), 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02682/08
Sol·licitud p. 114
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de David Ro-
dríguez González, alcalde de Solsona, amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02683/08
Sol·licitud p. 114
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Josep Fèlix 
Ballesteros i Casanova, alcalde de Tarragona, amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02684/08
Sol·licitud p. 114
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Ferran Bel i 
Accensi, alcalde de Tortosa (Baix Ebre), amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02685/08
Sol·licitud p. 115
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Pere Regull 
i Riba, alcalde de Vilafranca del Penedès (Alt Pe-
nedès), amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02686/08
Sol·licitud p. 115
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Joan Ig-
nasi Elena i Garcia, alcalde de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf), amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02687/08
Sol·licitud p. 115
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Pau Perdi-
ces i Pla, alcalde de Vielha e Mijaran (Val d’Aran), 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02688/08
Sol·licitud p. 115
Rebuig de la sol·licitud p. 115
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Proposta de compareixença de Teresa 
Jordà i Roura, alcaldessa de Ripoll, amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02689/08
Sol·licitud p. 116
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Àngel Ros 
Domingo, alcalde de Lleida (Segrià), amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02690/08
Sol·licitud p. 116
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Anna Pagans 
i Gruartmoner, alcaldessa de Girona, amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02691/08
Sol·licitud p. 116
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Agustí López 
i Pla, alcalde de Sort (Pallars Sobirà), amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02692/08
Sol·licitud p. 116
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Albert Batalla 
i Siscart, alcalde de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02693/08
Sol·licitud p. 117
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’Albert Alins 
i Abad, alcalde del Pont de Suert (Alta Ribagorça), 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02694/08
Sol·licitud p. 117
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Víctor Orrit 
i Ambrosio, alcalde de Tremp (Pallars Jussà), amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02695/08
Sol·licitud p. 117
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Xavier Bo-
quete i Sáez, alcalde de Masquefa (Anoia), amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02696/08
Sol·licitud p. 117
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de represen-
tants dels municipis del Moianès amb relació al Pro-
jecte de llei de vegueries
Tram. 352-02697/08
Sol·licitud p. 118
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Francés X. 
Boya i Alós, president del Conselh Generau d’Aran, 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02698/08
Sol·licitud p. 118
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’Antoni Fogué 
i Moya, president de la Diputació de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02699/08
Sol·licitud p. 118
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’Enric Vilert i 
Butchosa, president de la Diputació de Girona, amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02700/08
Sol·licitud p. 118
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Jaume Gi-
labert i Torruella, president de la Diputació de Lleida, 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02701/08
Sol·licitud p. 119
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Josep Po-
blet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02702/08
Sol·licitud p. 119
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Carme 
Mansilla i Cabré, presidenta del Consell Comar-
cal de l’Alt Camp, amb relació al Projecte de llei de 
vegueries
Tram. 352-02703/08
Sol·licitud p. 119
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Consol 
Cantenys i Arbolí, presidenta del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà, amb re lació al Projecte de llei de 
vegueries
Tram. 352-02704/08
Sol·licitud p. 119
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Jordi Giro-
na i Alaiza, president del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02705/08
Sol·licitud p. 120
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Jesús Fier-
ro i Rugall, president del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02706/08
Sol·licitud p. 120
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Joan Pe-
relada i Ramon, president del Consell Comarcal de 
l’Alta Ribagorça, amb relació al Projecte de llei de 
vegueries
Tram. 352-02707/08
Sol·licitud p. 120
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Marc Cas-
tells i Berzosa, president del Consell Comarcal de 
l’Anoia, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02708/08
Sol·licitud p. 120
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Josep Can-
dàliga i Freixa, president del Consell Comarcal del 
Bages, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02709/08
Sol·licitud p. 121
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Josep Mas-
deu i Isern, president del Consell Comarcal del Baix 
Camp, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02710/08
Sol·licitud p. 121
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Daniel An-
dreu i Falcó, president del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02711/08
Sol·licitud p. 121
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Ricard 
Herrero i Suñer, president del Consell Comarcal 
del Baix Empordà, amb relació al Projecte de llei 
de vegueries
Tram. 352-02712/08
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Sol·licitud p. 121
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Rosa Bola-
deras i Serraviñals, presidenta del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei 
de vegueries
Tram. 352-02713/08
Sol·licitud p. 122
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Jordi Sán-
chez i Solsona, president del Consell Comarcal del 
Baix Penedès, amb relació al Projecte de llei de ve-
gueries
Tram. 352-02714/08
Sol·licitud p. 122
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Joan Car-
les Mas i Bassa, president del Consell Comarcal 
del Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de 
vegueries
Tram. 352-02715/08
Sol·licitud p. 122
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Sergi Roca 
i Vargas, president del Consell Comarcal del Ber-
guedà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02716/08
Sol·licitud p. 122
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’Esteve Mau-
rell i Meya, president del Consell Comarcal de la Cer-
danya, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02717/08
Sol·licitud p. 123
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de David Ro-
vira i Minguella, president del Consell Comarcal de 
la Conca de Barberà, amb relació al Projecte de llei 
de vegueries
Tram. 352-02718/08
Sol·licitud p. 123
Rebuig de la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Josep Anto-
ni Blanco i Abad, president del Consell Comarcal del 
Garraf, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02719/08
Sol·licitud p. 123
Rebuig de la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Josep Lluís 
Balsells i Balsells, president del Consell Comarcal 
de les Garrigues, amb relació al Projecte de llei de 
vegueries
Tram. 352-02720/08
Sol·licitud p. 123
Rebuig de la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Joan Espo-
na i Agustín, president del Consell Comarcal de la 
Garrotxa, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02721/08
Sol·licitud p. 124
Rebuig de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Cristina Al-
sina i Conesa, presidenta del Consell Comarcal del 
Gironès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02722/08
Sol·licitud p. 124
Rebuig de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Josep Jo 
i Munné, president del Consell Comarcal del Ma-
resme, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02723/08
Sol·licitud p. 124
Rebuig de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Joan Cas-
tor Gonell Agramunt, president del Consell Comar-
cal del Montsià, amb relació al Projecte de llei de 
vegueries
Tram. 352-02724/08
Sol·licitud p. 124
Rebuig de la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença de Vicent Font 
Bernaus, president del Consell Comarcal de la No-
guera, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02725/08
Sol·licitud p. 125
Rebuig de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Miquel Ari-
sa i Coma, president del Consell Comarcal d’Osona, 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02726/08
Sol·licitud p. 125
Rebuig de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Xavier Pont 
i Jordana, president del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02727/08
Sol·licitud p. 125
Rebuig de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Xavier Ribe-
ra i Jordana, president del Consell Comarcal del Pa-
llars Jussà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02728/08
Sol·licitud p. 125
Rebuig de la sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença de Jordi Xar-
gay i Congost, president del Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany, amb relació al Projecte de llei de 
vegueries
Tram. 352-02729/08
Sol·licitud p. 126
Rebuig de la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de Joan René 
i Huguet, president del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02730/08
Sol·licitud p. 126
Rebuig de la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de Josep A. 
Robles i Cerezo, president del Consell Comarcal del 
Priorat, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02731/08
Sol·licitud p. 126
Rebuig de la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença de Bernat Pe-
llisa i Sabaté, president del Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre, amb relació al Projecte de llei de 
vegueries
Tram. 352-02732/08
Sol·licitud p. 126
Rebuig de la sol·licitud p. 126

Proposta de compareixença d’Enric Pérez i 
Casas, president del Consell Comarcal del Ripollès, 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02733/08
Sol·licitud p. 127
Rebuig de la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Xavier Ca-
soliva i Pla, president del Consell Comarcal de la 
Segarra, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02734/08
Sol·licitud p. 127
Rebuig de la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Ricard 
Pons i Picó, president del Consell Comarcal del 
Segrià, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02735/08
Sol·licitud p. 127
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Rebuig de la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Jordi Giro-
nès i Pasolas, president del Consell Comarcal de 
la Selva, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02736/08
Sol·licitud p. 127
Rebuig de la sol·licitud p. 127

Proposta de compareixença de Marià 
Chaure i Valls, president del Consell Comarcal del 
Solsonès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02737/08
Sol·licitud p. 128
Acord sobre la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’Eduard Roca 
i Gràcia, president del Consell Comarcal del Tarra-
gonès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02738/08
Sol·licitud p. 128
Rebuig de la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’Àngel Ferràs 
i Tomàs, president del Consell Comarcal de la Terra 
Alta, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02739/08
Sol·licitud p. 128
Rebuig de la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença de Rosa M. 
Mora i Valls, presidenta del Consell Comarcal de 
l’Urgell, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 352-02740/08
Sol·licitud p. 128
Rebuig de la sol·licitud p. 128

Proposta de compareixença d’Antoni Rebo-
lleda i Calendario, president del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, amb relació al Projecte de llei 
de vegueries
Tram. 352-02741/08
Sol·licitud p. 129
Rebuig de la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença d’Antonio Rís-
quez i Caballero, president del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, amb relació al Projecte de llei 
de vegueries
Tram. 352-02742/08
Sol·licitud p. 129
Rebuig de la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la 
Sindicatura de Comptes
Tram. 352-02743/08
Sol·licitud p. 129
Rebuig de la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
Tram. 352-02744/08
Sol·licitud p. 129
Rebuig de la sol·licitud p. 129

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi de Secretaris, Interventors i Treso-
rers amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 352-02745/08
Sol·licitud p. 130
Rebuig de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi de Censors Jurats de Comptes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la 
Sindicatura de Comptes
Tram. 352-02746/08
Sol·licitud p. 130
Rebuig de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de represen-
tants del Registre Oficial d’Auditors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 352-02747/08
Sol·licitud p. 130
Rebuig de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 352-02748/08
Sol·licitud p. 130
Rebuig de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de la Sindicatura de Comptes
Tram. 352-02749/08
Sol·licitud p. 131
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de l’interventor 
general de l’Administració de la Generalitat amb re-
lació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
Tram. 352-02750/08
Sol·licitud p. 131
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença del director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
Tram. 352-02751/08
Sol·licitud p. 131
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Joan Lluís 
Pérez Francesch, professor titular de dret consti-
tucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 352-02752/08
Sol·licitud p. 131
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Josep Cos-
ta i Solà, director de l’Agència Tributària de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions
Tram. 352-02753/08
Sol·licitud p. 132
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació per a la Reforma de l’Impost 
de Successions a Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions
Tram. 352-02754/08
Sol·licitud p. 132
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Joan Carles 
Ollé Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions
Tram. 352-02755/08
Sol·licitud p. 132
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Lluís Jou i 
Mirabent, notari, amb relació al Projecte de llei de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions
Tram. 352-02756/08
Sol·licitud p. 132
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Miquel Valls 
i Maseda, president de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de regulació de l’impost sobre suc-
cessions i donacions
Tram. 352-02757/08
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Sol·licitud p. 133
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Josep 
Gonzàlez i Sala, president de Pimec, amb relació 
al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions
Tram. 352-02758/08
Sol·licitud p. 133
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Joan Pujol 
Segarra, secretari general de Foment del Treball 
Nacional, amb relació al Projecte de llei de regulació 
de l’impost sobre successions i donacions
Tram. 352-02759/08
Sol·licitud p. 133
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Miquel 
Àngel Fraile, secretari general de la Confederació 
de Comerç de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de regulació de l’impost sobre successions 
i donacions
Tram. 352-02760/08
Sol·licitud p. 133
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença d’Alexandre 
Pedrós i Abelló, catedràtic d’economia aplicada de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions
Tram. 352-02761/08
Sol·licitud p. 134
Rebuig de la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Leonardo 
Cárdenas Armesto, delegat a Catalunya de l’Asso-
ciació Espanyola d’Assessors Fiscals, amb relació 
al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions
Tram. 352-02762/08
Sol·licitud p. 134
Rebuig de la sol·licitud p. 134

Sol·licitud de compareixença de Conxa Pi-
nós, directora de la campanya «Birmània per la pau», 
davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Eu-
ropea, perquè informi sobe la participació dels grups 
i els partits en les eleccions de Birmània del 2010
Tram. 356-00669/08
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació dels tonyinaires de l’Ametlla de Mar (Baix 
Ebre) davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca perquè exposin la situació del sector i les 
actuacions per a la recuperació de la tonyina
Tram. 356-00671/08
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Sol·licitud de compareixença del Col·lectiu 
d’Empresaris del Moble de la Sénia davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
exposin la situació de les empreses del sector
Tram. 356-00674/08
Sol·licitud p. 134

Sol·licitud de compareixença del membre 
de la Comissió de Pesca del Parlament Europeu i 
ponent de l’informe sobre la tonyina vermella davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè 
exposi el criteri del Parlament Europeu amb relació 
a la pesca de la tonyina vermella
Tram. 356-00675/08
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de Josep 
Moya Ollé, director de l’Observatori de Salut Mental 
de Catalunya, davant la Comissió d’Educació i Uni-
versitats, perquè presenti l’estudi «Els problemes 
de comportament en els infants i adolescents de 

Catalunya (TDAH i TC). Necessitats educatives que 
generen»
Tram. 356-00677/08
Rebuig de la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Pineda davant la Comissió sobre els Drets de les 
Dones perquè informi sobre la trobada Beijing+15 
de Nova York
Tram. 356-00684/08
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de Mireia Bofill 
davant la Comissió sobre els Drets de les Dones per-
què informi sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
Tram. 356-00685/08
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de Carme Riu 
davant la Comissió sobre els Drets de les Dones per-
què informi sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
Tram. 356-00686/08
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de Montser-
rat Vilà davant la Comissió sobre els Drets de les 
Dones perquè informi sobre la trobada Beijing+15 
de Nova York
Tram. 356-00687/08
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de responsa-
bles de Red Eléctrica davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè informin sobre els 
talls de subministrament elèctric en els municipis de 
les comarques de Girona afectats per la nevada del 
dia 8 de març de 2010
Tram. 356-00688/08
Sol·licitud p. 136

Sol·licitud de compareixença de respon-
sables d’Endesa davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informin sobre els talls 
de subministrament elèctric en els municipis de la 
demarcació de Girona afectats per la nevada del dia 
8 de març de 2010
Tram. 356-00689/08
Sol·licitud p. 136

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Rovira, director general d’Endesa a Catalunya, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la manca de subministra-
ment elèctric arran de la nevada del 8 de març de 
2010 i sobre la situació de la xarxa
Tram. 356-00691/08
Sol·licitud p. 136

Sol·licitud de compareixença de Lluís Pinós, 
delegat de Red Eléctrica a Catalunya, perquè informi 
sobre la manca de subministrament elèctric arran de 
la nevada del 8 de març de 2010 i sobre la situació 
de la xarxa
Tram. 356-00692/08
Sol·licitud p. 136

Sol·licitud de compareixença de la vice-
consellera d’Afers Exteriors i Cooperació davant la 
Comissió de Política Cultural perquè informi sobre el 
Pla d’acció exterior amb relació a l’àmbit de la cultura
Tram. 356-00693/08
Sol·licitud p. 137

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Cen-
teno, en representació del Fòrum de Vida Indepen-
dent, davant la Comissió d’Estudi de la Situació de 
les Persones amb Discapacitats
Tram. 356-00696/08
Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit p. 137
Acord sobre la sol·licitud p. 137
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4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polí-
tica Territorial amb el conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques sobre les actuacions del Depar-
tament amb relació als efectes de la nevada del 8 
de març de 2010
Tram. 355-00139/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 137

Sessió informativa de la Comissió d’Acció 
Exterior i la Unió Europea amb el vicepresident del 
Govern per a presentar el Pla d’acció exterior del 
Govern de Catalunya, 2010-2015
Tram. 355-00140/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 137

Sessió informativa de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Finances sobre les afectacions a la 
xarxa elèctrica causades per la nevada del 8 de març 
de 2010 i el restabliment del servei
Tram. 355-00141/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 138

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

Compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt i Baix Pe-
nedès amb relació a les proposicions de llei de re-
coneixement del Penedès com a àrea funcional de 
planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 
1/1995, i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00880/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Empresaris del Penedès amb rela-
ció a les proposicions de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació i de 
modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 
12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00881/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença d’una representació de la 
Unió Empresarial de l’Anoia amb relació a les propo-
sicions de llei de reconeixement del Penedès com a 
àrea funcional de planificació i de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00882/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per la Vegueria del Penedès amb rela-
ció a les proposicions de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació i de 
modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 
12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00883/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença d’una representació de 
la Federació de Municipis de Catalunya amb rela-
ció a les proposicions de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació i de 
modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 
12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00884/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació a les proposicions de llei de reconeixement 
del Penedès com a àrea funcional de planificació i 
de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 
12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00885/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença del president de la Dipu-
tació de Tarragona amb relació a les proposicions 
de llei de reconeixement del Penedès com a àrea 
funcional de planificació i de modificació de l’article 
2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00886/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença del president de la Dipu-
tació de Barcelona amb relació a les proposicions 
de llei de reconeixement del Penedès com a àrea 
funcional de planificació i de modificació de l’article 
2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00887/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença del president del Consell 
Comarcal de l’Anoia amb relació a les proposicions 
de llei de reconeixement del Penedès com a àrea 
funcional de planificació i de modificació de l’article 
2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00888/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença del president del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès amb relació a les propo-
sicions de llei de reconeixement del Penedès com a 
àrea funcional de planificació i de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00889/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença del president del Consell 
Comarcal del Baix Penedès amb relació a les propo-
sicions de llei de reconeixement del Penedès com a 
àrea funcional de planificació i de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00890/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 140

Compareixença d’una representació del 
Consell Comarcal del Garraf amb relació a les propo-
sicions de llei de reconeixement del Penedès com a 
àrea funcional de planificació i de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00891/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 140

Compareixença d’una representació de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs amb relació a les 
proposicions de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació i de modificació 
de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 
23/1983
Tram. 353-00892/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 140

Compareixença d’una representació de la 
Denominació d’Origen Penedès amb relació a les 
proposicions de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació i de modificació 
de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 
23/1983
Tram. 353-00893/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 140

Compareixença de Josep Oliveras Sami-
tier, catedràtic d’anàlisi geogràfica regional de la 
Universitat Rovira i Virgili i expert en matèria d’or-
ganització territorial, amb relació a les proposicions 
de llei de reconeixement del Penedès com a àrea 
funcional de planificació i de modificació de l’article 
2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00894/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 140

Compareixença de Jesús Burgueño Rivero, 
membre de la Comissió de Delimitació Territorial del 
Col·legi de Geògrafs de Catalunya, amb relació a les 
proposicions de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació i de modificació 
de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 
23/1983
Tram. 353-00895/08
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Acord de tenir la sessió de compareixença p. 140

Compareixença de Josep Roca Cladera, 
director del Centre de Política del Sòl i Valoracions 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb re-
lació a les proposicions de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació i de 
modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 
12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00896/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 141

Compareixença de Jaume Font i Garolera, 
doctor en geografia i especialista en ordenació i pla-
nificació territorials, amb relació a les proposicions 
de llei de reconeixement del Penedès com a àrea 
funcional de planificació i de modificació de l’article 
2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00897/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 141

Compareixença de Joaquim Clusa, con-
sultor, amb relació a les proposicions de llei de re-
coneixement del Penedès com a àrea funcional de 
planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 
1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00898/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 141

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació a les 
proposicions de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació i de modificació 
de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 
23/1983
Tram. 353-00899/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 141

Compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors amb relació a les 
proposicions de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació i de modificació 
de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 
23/1983
Tram. 353-00900/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 141

Compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació a les proposicions de llei de 
reconeixement del Penedès com a àrea funcional de 
planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 
1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00901/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 141

Compareixença del president de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de vegueries
Tram. 353-00902/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença del president de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00903/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença del síndic d’Aran amb rela-
ció al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00904/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença del president de la Diputa-
ció Provincial de Tarragona amb relació al Projecte 
de llei de vegueries
Tram. 353-00905/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença de l’alcalde de Lleida amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00906/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença de Manuel Bustos i Garri-
do, president de la Federació de Municipis de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00907/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença de Salvador Esteve i Fi-
gueras, president de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei 
de vegueries
Tram. 353-00908/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença d’Antoni Fogué i Moya, pre-
sident de la Diputació de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00909/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 142

Compareixença d’Enric Vilert i Butchosa, 
president de la Diputació de Girona, amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00910/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença de Jaume Gilabert i Torru-
ella, president de la Diputació de Lleida, amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00911/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença de Josep Poblet i Tous, 
president de la Diputació de Tarragona, amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00912/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença de Francés X. Boya i Alòs, 
síndic d’Aran, amb relació al Projecte de llei de ve-
gueries
Tram. 353-00913/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença de Josep Fèlix Ballesteros, 
alcalde de Tarragona, amb relació al Projecte de llei 
de vegueries
Tram. 353-00914/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença de Lluís Miquel Pérez i 
Segura, alcalde de Reus, amb relació al Projecte 
de llei de vegueries
Tram. 353-00915/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença de Ferran Bel i Accensi, 
alcalde de Tortosa, amb relació al Projecte de llei 
de vegueries
Tram. 353-00916/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença d’Àngel Ros i Domingo, 
alcalde de Lleida, amb relació al Projecte de llei de 
vegueries
Tram. 353-00917/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença d’Esteve Maurell i Meya, 
president del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00918/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença de Marià Chaure i Valls, 
president del Consell Comarcal del Solsonès, amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00919/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença de Fèlix Simon, portaveu 
de la Plataforma per la Vegueria Penedès, amb re-
lació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00920/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144
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Compareixença d’Amadeu Gallart i Sort, re-
presentant dels signants del Manifest per la vegueria 
de l’Alt Pirineu - Grups de l’Alt Pirineu, amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00921/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença de Miquel Roca i Junyent, 
advocat, amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00922/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00923/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00924/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’una representació de la 
sindicatura d’Aran amb relació al Projecte de llei de 
vegueries
Tram. 353-00925/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per la Vegueria Penedès amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00926/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de representants de la Pla-
taforma per una Vegueria Pròpia del Penedès amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00927/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de representants de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00928/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de representants de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00929/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de Lluís Miquel Pérez i Se-
gura, alcalde de Reus (Baix Camp), amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00930/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença de Josep Fèlix Ballesteros 
i Casanova, alcalde de Tarragona, amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00931/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença de Ferran Bel i Accensi, al-
calde de Tortosa (Baix Ebre), amb relació al Projecte 
de llei de vegueries
Tram. 353-00932/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’Àngel Ros Domingo, al-
calde de Lleida (Segrià), amb relació al Projecte de 
llei de vegueries
Tram. 353-00933/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença de Francés X. Boya i Alòs, 
president del Conselh Generau d’Aran, amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00934/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’Antoni Fogué i Moya, pre-
sident de la Diputació de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00935/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’Enric Vilert i Butchosa, 
president de la Diputació de Girona, amb relació al 
Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00936/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença de Jaume Gilabert i Torru-
ella, president de la Diputació de Lleida, amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00937/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença de Josep Poblet i Tous, 
president de la Diputació de Tarragona, amb relació 
al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00938/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’Esteve Maurell i Meya, 
president del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00939/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença de Marià Chaure i Valls, 
president del Consell Comarcal del Solsonès, amb 
relació al Projecte de llei de vegueries
Tram. 353-00940/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença de representants del col-
lectiu Papàs de l’Àlex davant la Comissió d’Estudi 
de la Situació de les Persones amb Discapacitats 
perquè informin sobre la problemàtica de les per-
sones en situació de dependència per raó de llur 
discapacitat i sobre llurs propostes d’atenció indivi-
dualitzada a càrrec de l’Administració
Tram. 357-00147/08
Substanciació p. 147

Compareixença de Francesc Martínez de 
Foix, director del Taller Escola Barcelona, davant 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00316/08
Substanciació p. 147

Compareixença de Fèlix Martínez i Gistau, 
president de l’Associació de Productors, Elaboradors 
i Comercialitzadors de Productes Agroalimentaris 
Ecològics, davant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca per a informar sobre el posicionament 
de l’Associació amb relació al monopoli de certificació 
pública del sector de l’alimentació ecològica
Tram. 357-00324/08
Substanciació p. 148

Compareixença d’Eduard Vinyamata i 
Camp, director del Campus per la Pau i la Solidaritat, 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per-
què expliqui la importància de les tecnologies de la 
informació per a la cooperació al desenvolupament
Tram. 357-00344/08
Substanciació p. 148

Compareixença de Juan Alberto Valls Jové, 
Rosa Maria Martín Pagés i David Galve Cortada, 
representants de la Fundació Pax, davant la Comis-
sió de Cooperació i Solidaritat perquè expliquin la 
necessitat i la importància que Barcelona sigui seu 
de la Convenció del Tractat d’Ottawa el 2010
Tram. 357-00345/08
Substanciació p. 148

Compareixença de Josep Montasell, presi-
dent de la Fundació Agroterritori, davant la Comissió 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per a exposar 
els objectius d’aquesta entitat
Tram. 357-00352/08
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Substanciació p. 148

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana Nabiu davant la Comissió d’Estudi 
de la Situació de les Persones amb Discapacitats
Tram. 357-00370/08
Substanciació p. 148

Compareixença de Joaquim Llimona i Bal-
cells, president del Consell Català del Moviment 
Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior i Unió 
Europea per a informar sobre la participació del 
Consell en les activitats de difusió de la presidència 
espanyola de la Unió Europea
Tram. 357-00418/08
Substanciació p. 148

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Associacions d’Implantats Coclears d’Es-
panya davant la Comissió de Salut perquè informin 
sobre la situació i la problemàtica de les persones 
amb implant coclear
Tram. 357-00419/08
Substanciació p. 149

Compareixença de Josep Maria Sabaté, 
director del Servei Català de la Salut, i de Josep 
Fité, conseller delegat del Consorci Sanitari Integral, 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre 
les adjudicacions de projectes i obres de l’Hospital 
Moisès Broggi de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Tram. 357-00435/08
Substanciació p. 149

Compareixença d’una representació dels 
tonyinaires de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a 
exposar la situació del sector i les actuacions per a 
la recuperació de la tonyina
Tram. 357-00442/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença del membre de la Comissió 
de Pesca del Parlament Europeu i ponent de l’infor-
me sobre la tonyina vermella davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a exposar el 
criteri del Parlament Europeu amb relació a la pesca 
de la tonyina vermella
Tram. 357-00443/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149

Compareixença de Montserrat Pineda da-
vant la Comissió sobre els Drets de les Dones per a 
informar sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
Tram. 357-00444/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149
Substanciació p. 149

Compareixença de Mireia Bofill davant la 
Comissió sobre els Drets de les Dones per a infor-
mar sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
Tram. 357-00445/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 149
Substanciació p. 150

Compareixença de Carme Riu davant la 
Comissió sobre els Drets de les Dones per a infor-
mar sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
Tram. 357-00446/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150
Substanciació p. 150

Compareixença de Montserrat Vilà davant 
la Comissió sobre els Drets de les Dones per a in-
formar sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
Tram. 357-00447/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150
Substanciació p. 150

Compareixença d’Antonio Centeno, en re-
presentació del Fòrum de Vida Independent, davant 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats
Tram. 357-00448/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 150

Sessió informativa de la Comissió del Síndic 
de Greuges amb el síndic de greuges sobre el Codi 
de bones pràctiques administratives
Tram. 359-00022/08
Acord de tenir la sessió informativa p. 150

Sessió informativa de la Comissió del Síndic 
de Greuges amb el síndic de greuges sobre els princi-
pis i el programa d’actuació del nou mandat
Tram. 359-00023/08
Acord de tenir la sessió informativa p. 150
Substanciació p. 150

4.67.	 Comunicacions	dels	grups	parlamentaris	
i	dels	diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Ga-
ranties Estatutàries
Tram. 200-00062/08
Sol·licitud p. 151

Sol·licitud de dictamen al Consell de Ga-
ranties Estatutàries
Tram. 200-00063/08
Sol·licitud p. 151

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Concurs per a proveir temporalment un lloc 
de treball d’auxiliar de biblioteconomia-documenta-
ció de la Direcció d’Estudis Parlamentaris
Tram. 500-00031/08
Convocatòria p. 152

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 provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb 
la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana p. 155

Nomenament d’una funcionària interina
Acord p. 157

Reingrés al servei actiu d’una funcionària 
de carrera
Acord p. 157

4.95.	 Altres	informacions

Procediment per a elegir un membre o una 
membre del Plenari del Consell Nacional de la Cultu-
ra i de les Arts
Tram. 284-00033/08
Acta de la presa de possessió del càrrec p. 158
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1.10.

Resolució	644/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	l’inici	de	contactes	amb	
el	Museu	dels	Claustres	i	Jardins,	de	
Nova	York,	per	a	l’adquirirli	els	sepul
cres	dels	comtes	d’Urgell	i	reposarlos	
al	lloc	d’origen
Tram. 250-02291/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 47, 17.03.2010, DSPC-C 774

Comissió de Política Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda el 
dia 17 de març de 2010, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’establiment de relacions amb el museu 
The Cloisters, de Nova York, per al retorn dels sepulcres 
dels comtes d’Urgell (tram. 250-02291/08), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar con-
tactes amb el Museu dels Claustres i Jardins, de Nova 
York, als Estats Units, amb l’objectiu de conèixer-ne la 
disposició per tal que els quatre sepulcres gòtics dels 
comtes d’Urgell que posseeix siguin adquirits per la 
Generalitat i reposats al seu lloc d’origen.

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Antoni Llevot i Lloret Maria Mercè Roca i Perich

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	643/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	l’accessibilitat	dels	ciuta
dans	amb	discapacitats	als	equipaments	
culturals	de	la	Generalitat
Tram. 250-02200/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 47, 17.03.2010, DSPC-C 774

Comissió de Política Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tingu-
da el dia 17 de març de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la promoció del servei de 
guies de signes en els museus per a garantir-hi l’accés 
de les persones amb discapacitats auditives en igualtat 
de condicions (tram. 250-02200/08), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 61060).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
promovent les actuacions necessàries per a fer possible 
que tots els ciutadans amb discapacitats puguin fer un 
recorregut autònom pels museus i, en general, per tots 
els equipaments culturals gestionats per la Generalitat 
o en què tingui participació.

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Antoni Llevot i Lloret Maria Mercè Roca i Perich
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1.10.

Resolució	646/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	la	construcció	de	l’Insti
tut	Marta	Mata	a	Montornès	del	Vallès	
(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02547/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 46, 18.03.2010, DSPC-C 777

Comissió d’Educació i Universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 18 de març de 2010, ha estudiat el text de 
la Proposta de resolució sobre les obres de construcció 
de l’IES Marta Mata a Montornès del Vallès (Vallès 
Oriental), i sobre l’ampliació de les instal·lacions actuals 
(tram. 250-0254708), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66097).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a ultimar, 
conjuntament amb l’Ajuntament de Montornès del Va-
llès (Vallès Oriental), el conveni en què ja treballen 
ambdues administracions per a la redacció del projecte, 
l’execució i la direcció de les obres de construcció de 
l’Institut Marta Mata en aquest municipi.

Palau del Parlament, 18 de març 2010

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

Resolució	645/VIII	del	Parlament	de	Cata
lunya,	sobre	el	millorament	de	l’aqüeduc
te	i	la	restauració	dels	arcs	del	castell	de	
Sant	Ferran,	de	Figueres	(Alt	Empordà)
Tram. 250-02341/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 47, 17.03.2010, DSPC-C 774

Comissió de Política Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tingu-
da el dia 17 de març de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la rehabilitació dels arcs 
del castell de Sant Ferran, de Figueres (Alt Empordà) 
(tram. 250-02341/08), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, i l’esmena presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62696).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat que inclogui, dins les actuacions 
que ha d’efectuar Acesa a càrrec de l’1% cultural, el 
millorament ambiental i paisatgístic de l’aqüeducte i, si 
fos possible, la restauració dels arcs del castell de Sant 
Ferran, de Figueres (Alt Empordà).

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Antoni Llevot i Lloret Maria Mercè Roca i Perich
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1.10.

Resolució	648/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	les	actuacions	necessà
ries	als	centres	educatius	de	Molins	de	
Rei	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-02599/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 46, 18.03.2010, DSPC-C 777

Comissió d’Educació i Universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 18 de març de 2010, ha estudiat el text de la 
Proposta de resolució sobre l’ampliació i el millorament 
dels centres d’educació infantil i primària i la construc-
ció d’un institut d’educació secundària a Molins de Rei 
(Baix Llobregat) (tram. 250-02599/08), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
67536).

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

Resolució

El Parlament insta el Govern a continuar duent a ter-
me les actuacions necessàries als centres educatius de 
Molins de Rei (Baix Llobregat), al més aviat possible, i 
a prioritzar-les en funció de les necessitats d’escolarit-
zació i de la disponibilitat pressupostària.

Palau del Parlament, 18 de març 2010

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

Resolució	647/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	les	actuacions	de	millo
rament	dels	centres	educatius	del	Pla	
de	l’Estany
Tram. 250-02584/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 46, 18.03.2010, DSPC-C 777

Comissió d’Educació i Universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 18 de març de 2010, ha estudiat el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció del CEIP Bora 
Gran, de Serinyà (Pla de l’Estany) (tram. 250-0258408), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 67532).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
duent a terme les actuacions de millorament necessàries 
als centres educatius de la comarca del Pla de l’Estany i 
a prioritzar-les en funció de les necessitats d’escolarit-
zació i de la disponibilitat pressupostària.

Palau del Parlament, 18 de març 2010

La secretària La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Marina Llansana Rosich Flora Vilalta i Sospedra
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1.10.

Resolució	650/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	24/2009,	referent	als	proce
diments	d’elaboració	i	consolidació	del	
Compte	general	de	la	Generalitat	de	Ca
talunya,	corresponent	al	2006
Tram. 256-00065/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 26, 18.03.2010, DSPC-C 770

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 16 i 18 de març, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 24/2009, referent als procediments d’elaboració i 
consolidació del Compte general de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent al 2006 (tram. 256-00065/08).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 24/2009, referent als procediments d’elaboració 
i consolidació del Compte general de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent al 2006 (tram. 256-00065/08).

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

Palau del Parlament, 18 de març de 2010

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

Resolució	649/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	l’atorgament	d’ajuts	a	la	
producció	i	la	comercialització	de	pro
ductes	agrícoles	i	ramaders	artesans
Tram. 250-02583/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 36, 18.03.2010, DSPC-C 781

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió tinguda el dia 18 de març de 2010, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’ajuts a la producció i la comercialització de produc-
tes agrícoles i ramaders artesans (tram. 250-02583/08), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar su-
port econòmic, en la mesura de les possibilitats pressu-
postàries, als emprenedors que volen iniciar una activi-
tat econòmica d’artesania alimentària en l’àmbit rural, 
lligada a l’explotació familiar agrària, i als que en volen 
ampliar la producció o les línies de comercialització en 
un marc de consum de proximitat.

Palau del Parlament, 18 de març de 2010

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Josep Grau i Serís
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1.10.

Resolució	652/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	
de	fiscalització	29/2009,	referent	al	Con
sorci	Sanitari	Integral,	corresponent	al	
2007
Tram. 256-00067/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 26, 18.03.2010, DSPC-C 770

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 16 i 18 de març, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
29/2009, referent al Consorci Sanitari Integral, corres-
ponent al 2007  (tram. 256-00067/08).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Informe de 
fiscalització 29/2009, referent al Consorci Sanitari In-
tegral, corresponent al 2007  (tram. 256-00067/08) : 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 29/2009.

2. Expressa la preocupació pel contingut i les conclu-
sions de l’informe.

3. Insta el Govern a: 

a) Aplicar les recomanacions incloses en l’informe de 
la Sindicatura de Comptes.

b) Adoptar les mesures necessàries per a aplicar una 
gestió adequada al marc normatiu, financer i contrac-
tual vigent.

c) Revisar els procediments de contractació introduint 
mesures de reforç en la fase de planificació, preparació 
i control de la contractació.

Palau del Parlament, 18 de març de 2010

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

Resolució	651/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	27/2009,	referent	al	Consor
ci	Administració	Oberta	Electrònica	de	
Catalunya,	corresponent	al	2007
Tram. 256-00066/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 26, 18.03.2010, DSPC-C 770

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 16 i 18 de març, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 27/2009, referent al Consorci Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya, corresponent al 2007 (tram. 
256-00066/08).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 27/2009, referent al Consorci Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya, corresponent al 2007 
(tram. 256-00066/08).

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

Palau del Parlament, 18 de març de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre
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1.15.

1.15. MOCIONS

Moció	70/VIII	del	Parlament	de	Catalu
nya,	sobre	les	polítiques	de	salut
Tram. 302-00223/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 74, 25.03.2010, DSPC-P 115

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 25 de 
març de 2010, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de salut (tram. 302-00223/08), 
presentada per la diputada M. Belén Pajares i Ribas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 69366).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar impulsant les polítiques de promoció de la 
salut i prevenció en salut afectiva, sexual i reproductiva, 
amb un èmfasi especial en els joves i els adolescents, 
orientades a promoure comportaments sexuals segurs i 
responsables, amb l’objectiu de reduir els embarassos no 
planificats i les infeccions de transmissió sexual (ITS).

b) Presentar al Parlament, per mitjà dels departaments 
de Salut i d’Educació, els resultats del programa «Salut 
i escola» del curs 2009-2010 i informar del Pla d’ava-
luació 2009-2012, iniciat recentment, per tal d’avaluar 
l’aplicació del programa i portar a terme les propostes 
de millora necessàries.

c) Informar les dones que han decidit ésser mares sobre 
les prestacions públiques que hi ha en l’àmbit sanitari i 
social, i treballar per augmentar aquestes prestacions.

Palau del Parlament, 25 de març de 2010

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

Resolució	653/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	30/2009,	referent	a	Gestió	
d’Infraestructures,	SA,	corresponent	al	
2006
Tram. 256-00068/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 26, 18.03.2010, DSPC-C 770

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 16 i 18 de març, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 30/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, 
corresponent al 2006 (tram. 256-00068/08).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 30/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, 
corresponent al 2006 (tram. 256-00068/08).

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

Palau del Parlament, 18 de març de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre
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1.20.

1.20. INTERPEL·LACIONS

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 74, tinguda el dia 24.03.2010, 
(DSPC-P 114).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	tall	de	
subministrament	elèctric	a	les	comar
ques	de	Girona	a	conseqüència	de	la	
nevada	del	8	de	març	de	2010
Tram. 300-00271/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 74, tinguda el dia 24.03.2010, 
(DSPC-P 114).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 74, tinguda el dia 25.03.2010, 
(DSPC-P 115).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 74, tinguda el dia 24.03.2010, 
(DSPC-P 114).

Moció	71/VIII	del	Parlament	de	Catalu
nya,	sobre	el	desplegament	territorial	de	
la	televisió	digital	terrestre	i	l’apagada	
analògica
Tram. 302-00225/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 74, 25.03.2010, DSPC-P 115

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 25 de 
març de 2010, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el desplegament territorial de la televi-
sió digital terrestre i l’apagada analògica (tram. 302-
00225/08), presentada per la diputada Joana Ortega 
i Alemany, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 68936) i pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 69367).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir el màxim nombre de mitjans tècnics i la in-
formació suficient per a garantir que el senyal de la te-
levisió digital terrestre (TDT) arribi a tota la població.

b) Resoldre, abans de l’apagada analògica definitiva, 
tots els casos detectats de manca de recepció del senyal 
de TDT i zones fosques, i informar els ciutadans sobre 
els mitjans alternatius al senyal terrestre, com ara la 
TDT per satèl·lit, especialment als indrets més allunyats 
dels nuclis de població o amb dificultats orogràfiques 
i tècniques evidents per a l’arribada convencional del 
senyal.

c) Evitar l’anomenada escletxa digital adoptant totes les 
mesures que assegurin l’accés universal i igualitari de 
la TDT arreu del país.

Palau del Parlament, 25 de març de 2010

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual
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Proposta	de	resolució	sobre	la	instal·lació	
de	barreres	de	seguretat	de	formigó	al	
tram	entre	els	enllaços	amb	les	carrete
res	C251	i	C1415c	de	la	ronda	de	Gra
nollers
Tram. 250-02286/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 53, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	d’una	passera	sobre	el	Besòs	al	
Vallès	Oriental
Tram. 250-02306/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 53, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	resolució	sobre	la	substi
tució	o	la	modificació	de	les	barreres	de	
seguretat	de	la	carretera	T714
Tram. 250-02315/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 53, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	resolució	sobre	la	substitu
ció	o	la	modificació	de	les	barreres	de	
seguretat	al	tram	entre	Poboleda	i	la	Bis
bal	de	Falset	de	la	carretera	T702
Tram. 250-02316/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 53, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

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	política	
de	projecció	exterior
Tram. 250-01410/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea en la sessió núm. 20, tinguda el dia 18.03.2010 
(DSPC-C 782).

Proposta	de	resolució	sobre	la	situació	
de	maltractament	que	pateixen	els	gos
sos	dels	serveis	de	seguretat	de	Ferro
carrils	de	la	Generalitat
Tram. 250-01850/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 53 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	resolució	sobre	l’abara
timent	del	cost	del	servei	d’aerobús	i	
sobre	la	planificació	de	noves	línies	de	
connexió	entre	l’aeroport	de	Barcelona	i	
altres	poblacions	de	l’entorn	metropolità
Tram. 250-02285/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 53, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora
ció	d’una	pla	de	foment	de	l’educació	en	
la	solidaritat	i	els	valors
Tram. 250-02398/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	d’una	estratègia	de	lluita	con
tra	l’absentisme	escolar
Tram. 250-02405/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	l’avaluació	
i	la	dignificació	de	la	imatge	de	l’escola,	
dels	educadors	i	dels	valors	educatius	
en	els	mitjans	de	comunicació
Tram. 250-02456/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	la	disponi
bilitat	de	recursos	per	a	la	construcció	
d’un	nou	col·legi	d’educació	infantil	i	pri
mària	a	Sucs	(Segrià)	en	els	pressupos
tos	per	al	2010
Tram. 250-02459/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	la	substi
tució	o	la	modificació	de	les	barreres	de	
seguretat	al	tram	entre	Falset	i	la	Vilella	
Baixa	de	la	carretera	C710
Tram. 250-02320/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 53, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	del	servei	ferroviari	entre	Reus	i	
Barcelona	i	entre	Reus	i	Tarragona	amb	
l’augment	de	la	freqüència	de	pas	o	de	
la	capacitat	dels	combois
Tram. 250-02325/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 53 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	títol	de	transport	per	a	persones	de	
seixanta	anys	o	més	dins	del	marc	de	la	
integració	tarifària
Tram. 250-02328/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 53, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Proposta	de	resolució	sobre	el	reque
riment	de	la	disponibilitat	de	cinturons	
de	seguretat	per	a	la	contractació	d’au
tocars	per	al	transport	escolar
Tram. 250-02396/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	repre
sa	dels	tràmits	per	a	disposar	d’un	nou	
centre	d’ensenyament	infantil	i	primari	a	
Can	Claramunt,	a	Piera	(Anoia)
Tram. 250-02508/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	la	planifi
cació	de	la	Formació	Professional	amb	
relació	a	l’article	5.2	de	la	Llei	d’Educa
ció
Tram. 250-02509/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifica
ció	de	l’Ordre	VCP/491/2009,	per	la	qual	
es	refonen	i	s’actualitzen	els	títols,	els	
diplomes	i	els	certificats	equivalents	als	
certificats	de	coneixements	de	català	de	
la	Secretaria	de	Política	Lingüística
Tram. 250-02518/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	grup	de	batxillerat	a	l’IES	Pla	Mar
cell,	de	Cardedeu	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02524/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	la	presenta
ció	al	Parlament	d’un	balanç	anual	sobre	
l’evolució	dels	alumnes,	de	les	plantilles	
i	dels	recursos	econòmics	dels	centres	
educatius	del	curs	20032004	ençà
Tram. 250-02460/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	la	priorit
zació	de	la	construcció	de	les	infraes
tructures	educatives	reivindicades	pel	
Consell	Escolar	Municipal	de	Girona
Tram. 250-02461/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	la	constitu
ció	d’una	taula	de	negociació	amb	sin
dicats	i	entitats	representatives	dels	do
cents	per	a	negociar	el	desplegament	de	
la	Llei	12/2009,	d’educació
Tram. 250-02462/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	l’augment	
de	la	plantilla	de	professors	de	l’escola	
d’adults	del	Solsonès
Tram. 250-02490/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).
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Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	de	la	cobertura	telefònica	a	la	vall	
de	Vallalta,	al	Maresme
Tram. 250-02543/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	unitat	d’educació	especial	a	Santa	
Coloma	de	Gramenet	(Barcelonès)	i	sobre	
la	implementació	d’un	programa	d’ense
nyament	professional	per	als	alumnes	
amb	discapacitat
Tram. 250-02546/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	la	conside
ració	de	la	quarta	etapa	del	reg	Garrigues	
Sud	com	a	reg	social
Tram. 250-02549/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 36, tinguda el dia 18.03.2010 
(DSPC-C 781).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu
ra	de	la	televisió	digital	terrestre	a	Tor
dera	(Maresme)
Tram. 250-02551/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	l’aïllament	
acústic	contra	els	sorolls	causats	pel	
pas	dels	trens	del	CEIP	Dolors	Piera	de	
Vilafranca	del	Penedès	(Alt	Penedès)
Tram. 250-02533/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli
ment	de	l’article	23	de	la	Llei	18/1996,	de	
relacions	amb	les	comunitats	catalanes	
a	l’exterior
Tram. 250-02539/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea en la sessió núm. 20, tinguda el dia 18.03.2010 
(DSPC-C 782).

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli
ment	de	l’article	9.	f	de	la	Llei	18/1996,	
de	relacions	amb	les	comunitats	catala
nes	a	l’exterior
Tram. 250-02540/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea en la sessió núm. 20, tinguda el dia 18.03.2010 
(DSPC-C 782).

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli
ment	de	l’article	8.3	de	la	Llei	18/1996,	
de	relacions	amb	les	comunitats	catala
nes	a	l’exterior
Tram. 250-02541/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea en la sessió núm. 20, tinguda el dia 18.03.2010 
(DSPC-C 782).
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2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	realitat	social	dels	ca
talans
Tram. 302-00222/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 74, 
tinguda el dia 25.03.2010 (DSPC-P 115).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	desplegament	de	la	Llei	
de	l’Estat	39/2006,	relativa	a	la	depen
dència
Tram. 302-00224/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 74, 
tinguda el dia 25.03.2010 (DSPC-P 115).

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifica
ció	de	les	bases	reguladores	dels	ajuts	
destinats	al	foment	d’infraestructures	de	
biodigestió	de	purins
Tram. 250-02581/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 36, tinguda el dia 18.03.2010 
(DSPC-C 781).

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	remodelació	i	ampliació	del	CEIP	Gi
ronella	durant	el	2010
Tram. 250-02598/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en la 
sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 777).

2.10.65. 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	la	Llei	orgànica	del	
poder	judicial	en	matèria	de	marques	co
munitàries
Tram. 270-00010/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 74, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-P 114)

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

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 74, tinguda el 
dia 24.03.2010 (DSPC-P 114), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legis-
lativa resta rebutjada. 
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i integració. Però s’hi ha hagut de treballar sense un 
increment del finançament que anés en paral·lel amb 
l’increment de les despeses per a atendre la demanda 
de serveis de més veïns, i també [...]»

A la pàg. 7

Títol o epígraf: Article 2, lletra a)

On diu: 

«Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per: 

»a) Acollida: la primera etapa del procés d’integració 
de la persona a la societat en la qual s’estableix amb la 
intenció de romandre-hi establement.»

Ha de dir: 

«Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per: 

»a) Acollida: la primera etapa del procés d’integració 
de la persona a la societat en la qual s’estableix amb 
vo cació de romandre-hi establement.»

A la pàg. 7

Títol o epígraf: Article 2, lletra b)

On diu: 

«b) Servei de primera acollida: el conjunt de recursos, 
equipaments, projectes i programes de titularitat pública 
i privada dirigits a garantir la satisfacció de les necessi-
tats inicials de formació i informació de caràcter bàsic 
a les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants 
d’asil, les refugiades, les apàtrides i les retornades, amb 
la finalitat de promoure’n l’autonomia personal, i també la 
cohesió del conjunt de la societat catalana.»

Ha de dir: 

«b) Servei de primera acollida: el conjunt de recursos, 
equipaments, projectes i programes de titularitat pública 
i privada dirigits a garantir la satisfacció de les necessi-
tats inicials de formació i informació de caràcter bàsic 
a les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants 
d’asil, les refugiades, les apàtrides i les retornades, amb 
la finalitat de promoure’n l’autonomia personal i la igual
tat d’oportunitats, i també la cohesió del conjunt de la 
societat catalana.»

A la pàg. 8

Títol o epígraf: Article 8, apartat 2, lletra a)

On diu: 

«2. Per als titulars del servei de primera acollida a partir 
de l’edat d’ensenyament obligatori: 

»a) El servei de primera acollida consta d’accions forma-
tives i informatives estructurades en itineraris adaptats 
a aquestes necessitats, i també en derivacions a altres 
serveis públics o privats, a partir de l’avaluació inicial 
de les necessitats de coneixements de la persona titular.»

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

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Sol·licitud: Daniel Sirera i Bellés, juntament amb 13 
altres diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 68742).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2010.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.
 

Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca
talunya
Tram. 200-00063/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
654)

A la pàg. 5

Títol o epígraf: Preàmbul, bloc V, paràgraf 3

On diu: 

«Cal també reconèixer i valorar que des dels anys vui-
tanta, el món local català assumeix responsabilitats 
d’a  collida, moltes de les quals traduïdes a veritables 
bones pràctiques i que van tenir el valor o el significat 
d’iniciar el model actual de polítiques públiques d’aco-
llida i integració. Però s’hi ha hagut de treballar sense 
un increment del finançament que anés en paral·lel amb 
l’increment de les despeses per a atendre l’oferta de ser-
veis a més veïns, i també [...]»

Ha de dir: 

«Cal també reconèixer i valorar que des dels anys vui-
tanta el món local català assumeix responsabilitats d’a-
collida, moltes de les quals traduïdes a veritables bones 
pràctiques i que van tenir el valor o el significat d’ini-
ciar el model actual de polítiques públiques d’acollida 
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A la pàg. 16

Títol o epígraf: disposició addicional sisena, apar
tat 1

On diu: 

«1. El Govern ha de garantir que la formació, des dels 
sectors públic i privat, de les persones professionalment 
especialitzades o que s’han d’especialitzar en l’atenció 
a la població immigrada i a la retornada tinguin una 
formació específica en matèria de: [...]»

Ha de dir: 

«1. El Govern ha de garantir que la formació de les per
sones professionalment especialitzades o que s’han d’es
pecialitzar, des dels sectors públic i privat, en l’atenció 
a la població immigrada i a la retornada tinguin una 
formació específica en matèria de: [...]»

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Sol·licitud: Daniel Sirera i Bellés, juntament amb 13 
altres diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 68825).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2010.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.
 

Ha de dir: 

«2. Per als titulars del servei de primera acollida a partir 
de l’edat d’ensenyament obligatori: 

»a) El servei de primera acollida consta d’accions for-
matives i informatives estructurades, a partir de l’ava
luació inicial de les necessitats de coneixements de la 
persona titular, en itineraris adaptats a aquestes neces-
sitats, i també en derivacions a altres serveis públics o 
privats.»

A la pàg. 9

Títol o epígraf: Article 9, apartat 5

On diu: 

«5. El servei de primera acollida, finida la formació en 
llengua catalana, ha d’oferir la formació per a adquirir 
les competències bàsiques en llengua castellana a les 
persones que ho requereixen i ho sol·liciten.»

Ha de dir: 

«5. El servei de primera acollida, finida la formació en 
llengua catalana, ha d’oferir la formació per a adquirir 
les competències bàsiques en llengua castellana a les 
persones que hagin assolit l’adquisició de competències 
bàsiques en llengua catalana i que ho sol·licitin o ho 
requereixin.»

A la pàg. 10

Títol o epígraf: Article 14, apartat 3

On diu: 

«3. Els agents socials i les entitats privades sense ànim 
de lucre poden esdevenir entitats col·laboradores de la 
Generalitat i dels ens locals en la prestació de part del 
servei de primera acollida. La relació amb les entitats 
col·laboradores s’articula mitjançant el que estableix la 
legislació sobre contractes del sector públic.»

Ha de dir: 

«3. Els agents socials i les entitats privades sense ànim 
de lucre poden esdevenir entitats col·laboradores de la 
Generalitat i dels ens locals en la prestació del servei 
de primera acollida. La relació s’articula mitjançant el 
que estableix la legislació sobre contractes del sector 
públic.»

A la pàg. 11

Títol o epígraf: Article 19, lletra e)

On diu: 

«e) Establir el protocol d’utilització intern de les perso-
nes usuàries del servei de primera acollida.»

Ha de dir: 

«e) Establir el protocol d’utilització intern de les perso-
nes usuàries del servei d’acollida.»
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Tarragona, el 1964, sense que es consultés la població 
afectada, per mitjà del Decret 2732/1964, del 27 de ju-
liol, del Ministeri de Governació, fet que va produir la 
desaparició formal del municipi històric de la Canonja.

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

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

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

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

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

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

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és la creació del municipi de la 
Canonja per segregació d’una part del terme municipal 
de Tarragona.

Article 2. Denominació, capitalitat i adscripció 
supramunicipal

1. El nom del nou municipi, que adopta la denominació 
històrica del terme i de l’entitat municipal descentralit-

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

Dictamen de la Comissió d’Afers Institucio-
nals

Al president del Parlament

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el dia 24 de març de 2010, ha estudiat el text del Projec-
te de llei de creació del municipi de la Canonja (tram. 
200-00067/08) i l’Informe de la Ponència.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 i 6 
del Reglament del Parlament, i recollint les modifica-
cions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent: 

Exposició de motius

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

Al darrer terç del segle xvi, el nucli estava ja suficient-
ment consolidat per a propiciar la fusió de les dues parrò-
quies de Masricart i la Canonja, l’any 1573. Tanmateix, 
l’església de la Canonja seria sufragània de Masricart. 
En el decurs del segle xviii, la Canonja adquirí un ma-
jor relleu, sobretot a causa de l’augment de la pobla-
ció, fet que comportà l’edificació de l’església, el 1757. 
Finalment, durant el segle xix, es produí l’agregació 
definitiva dels municipis de Masricart i de la Canonja, 
el 1848, amb llurs termes respectius, prenent el nom de 
la Canonja. En les dècades següents, el nou municipi 
augmentà de població, tot i els efectes de les crisis de-
mogràfiques i econòmiques posteriors.

Després de la Guerra Civil, la Canonja inicià una recu-
peració demogràfica lenta, que culminà amb el procés 
d’industrialització del que esdevingué el polígon sud de 
Tarragona als anys seixanta. Aquest fet abocà a imposar 
l’acord d’incorporació del municipi de la Canonja al de 
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sos com en tràmit, que afectin el nou municipi o hi facin 
referència, i també la documentació necessària per al 
funcionament normal de l’activitat municipal.

Tercera. Fitació

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

Disposicions transitòries

Primera. Òrgan transitori de govern

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

Segona. Desenvolupament urbanístic

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

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

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

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

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

3. Els ens locals afectats, mentre no es duu a terme aques-
ta divisió, han de garantir la continuïtat de la prestació 
de tots els serveis, i assumir cadascun els compromisos 
necessaris.

4. La divisió dels béns, els drets, les obligacions, els deu-
tes i les càrregues ha d’assegurar els recursos suficients 

zada en què estava constituït, és la Canonja, que n’és 
la capital.

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

Article 3. Terme municipal

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

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

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

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

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

Article 5. Subrogació en matèria de recursos 
hu mans

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

Disposicions addicionals

Primera. Administració de l’Estat

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

Segona. Cooperació entre administracions

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

2. En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor 
de la Llei, l’Ajuntament de Tarragona ha de lliurar al 
municipi de la Canonja tots els expedients, tant conclo-
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per a complir les competències municipals i no pot com-
portar una disminució de la qualitat mitjana dels serveis 
que es presten.

Quarta. Obra pública en execució

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

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

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

Sisena. Instruments urbanístics en tràmit de l’A
juntament de Tarragona 

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

Setena. Adscripció territorial del municipi de la 
Canonja

El que estableix l’article 2.2 s’entén sens perjudici de la 
futura adscripció que ha de correspondre al municipi 

de la Canonja, d’acord amb el que determini la Llei de 
vegueries.

Disposicions finals

Primera. Habilitació per a dictar reglaments

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

Segona. Entrada en vigor

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

Annex

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

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

Palau del Parlament, 24 de març de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català
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l’article 109.1 i els concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Pilar Pifarré i Matas

Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi

Pia Bosch i Codolà

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya

Pere Aragonès i Garcia

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Santi Rodríguez Serra

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

Mercè Civit Illa

Grup Mixt

Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

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

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda el 
dia 17 de març de 2010, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públi-
ques de Catalunya (tram. 200-00077/08) 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

Agnès Pardell i Veà

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya

Patrícia Gomà i Pons

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Jordi Montanya i Mias

Projecte	de	llei	de	l’Autoritat	de	Protec
ció	de	Dades	de	Catalunya
Tram. 200-00070/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tingu-
da el dia 17 de març de 2010, ha nomenat la ponència 
que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de 
l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya (tram. 
200-00070/08) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i els concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Pilar Pifarré i Matas

Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi

Lídia Santos i Arnau

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya

Pere Bosch Cuenca

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Santi Rodríguez Serra

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

Dolors Clavell i Nadal

Grup Mixt

Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

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

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda el 
dia 17 de març de 2010, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei d’ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (tram. 
200-00076/08) i les esmenes presentades, d’acord amb 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Condemna les limitacions a les llibertats polítiques i 
la falta de protecció dels Drets Humans en qualsevol 
part del món.

2. Dona suport les gestions realitzades a favor dels pre-
sos de consciència a Cuba, que també s’ha produït en 
el cas d’Orlando Zapata.

3. Reitera el seu compromís amb el poble cubà en el seu 
camí cap a l’obertura, el pluralisme i el desenvolupa-
ment.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

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

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 68321 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament d’Educació de la Generalitat de Ca-
talunya, a través de la seva delegació a la comarca del 
Vallès Occidental ha anunciat la intenció del Govern 
de suprimir la única línia de batxillerat que actualment 
s’ofereix al Institut d’Educació Secundaria La Ribera 
de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Aquest centre educatiu està d’aniversari, durant aquest 
curs escolar 2009-2010 celebren els 15è aniversari de la 
seva posada en marxa. Durant tota la seva història sempre 
s’han ofert estudis de batxillerat. Curs rere curs, sem pre 
han cobert les places de la línia de batxillerat, però ara, 
la Generalitat considera que no és sostenible mantenir 
aquesta línia en aquest centre quan els alumnes d’aquest 
centre poden ser absorbits pels altres dos instituts d’edu-
cació secundària de Montcada i Reixac, concentrant els 
alumnes i els estudis, de tal forma que l’oferta educativa 
en aquesta ciutat del Vallès Occidental es veurà reduïda.

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

Dolors Clavell i Nadal

Grup Mixt

Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

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

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB L’A-
DOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68320 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Unió 
Europea

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució

Exposició de motius

La notícia de la mort del pres de consciència cubà, Or-
lando Zapata, que ha estat difosa amb profusió pels 
mitjans de comunicació, ha causat consternació atès el 
vincle existent amb la societat cubana.

El Parlament de Catalunya vol mostrar, en primer lloc, 
el seu condol a la família i amics d’Orlando Zapata i 
manifesta la seva profunda preocupació per la situació 
dels presos de consciència, a Cuba, llibertat que, avui, 
torna a demanar.

Esperem que les autoritats cubanes entenguin i atenguin 
la nostra alarma, davant aquesta possible negligència 
en l’ajuda més elemental a una persona i la conseqüent 
conculcació dels seus drets com a ciutadà.

Per tots aquests motius, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent
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Aquesta atribució de competències als ens locals es 
ma terialitza, entre altres punts, a l’article 26 de la Llei 
11/2009, en el que es dóna als ajuntaments la capaci-
tat, mitjançant ordenances o reglaments, de sotmetre als 
espectacles públics, les activitats recreatives i els esta-
bliments oberts al públics, requisits i condicions addi-
cionals als establerts amb caràcter general. La mateixa 
llei facilita que les ordenances i reglaments municipals 
estableixin, prohibicions, limitacions o restriccions per 
evitar la concentració excessiva d’establiments oberts 
al públic i d’activitats recreatives o per garantir-ne la 
coexistència amb altres activitats humanes o socials.

Tots aquests tràmits queden pendents de concreció a 
través del reglament de desenvolupament de la llei que 
segons la Disposició final Tercera el Govern en quan a 
titular de la potestat reglamentària té un any per ela-
borar aquest reglament. Fins al moment actual no s’ha 
elaborat el reglament el que està ocasionat molts pro-
blemes a molts ajuntaments.

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 accelerar els tràmits d’elabora-
ció del reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives per tal que s’aprovi amb la major 
celeritat possible.

Palau del Parlament, 9 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré Eva García i Rodríguez

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

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 68323 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Eva Garcia 
Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposta de resolució per tal que sigui 
substanciada a la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge: 

Exposició de motius

El fort temporal de neu que va afectar a la pràctica tota-
litat de Catalunya durant la primera quinzena de febrer 

Però la supressió del batxillerat a l’IES La Ribera no no-
més suposa una substancial reducció de l’oferta educati-
va pública, sinó que també comportarà importants per-
judicis a aquells alumnes que actualment estan cursant 
estudis secundaris obligatoris que vulguin continuar la 
seva formació acadèmica en aquest centre ja que no ho 
podran fer-ho, i s’hauran de canviar de centre educatiu.

Així mateix, la demanda existent a Montcada i Reixac 
per cursar estudis secundaris no obligatoris es veurà 
obligada a reestructurar-se, podem comportar una mas-
sificació de les línies que continuaran existint a la resta 
d’IES de la ciutat. 

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 no suprimir la línia d’estudis de 
batxillerat de l’Institut d’Educació Secundària La Ri-
bera de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 15 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Eva García i Rodríguez, 
Rafael López i Rueda

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

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 68322 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Eva García i Rodríguez, diputada, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra presenten la següent proposta de resolució, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana: 

Exposició de motius

La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació adminis-
trativa dels espectacles públics i les activitats recreati-
ves, atribueix als ajuntaments la competència d’atorgar 
llicències d’establiments oberts al públic, així com per 
exercir en llur àmbit territorial, totes les potestats i fa-
cultats de naturalesa administrativa relatives als esta-
bliments públics.
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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

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 68340 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Enric Millo i Rocher, Santi Rodríguez i 
Serra, diputats, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la 
següent proposta de resolució, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme: 

Exposició de motius

A les Corts Generals s’està tramitant el projecte de Llei 
General de la Comunicació Audiovisual. Amb aquest 
projecte de llei, el Govern de l’Estat vol introduir noves 
reformes legislatives al panorama audiovisual espanyol 
amb l’objectiu d’adequar-lo a les noves necessitats so-
cials, als nous models empresarials apareguts com a con-
seqüència dels forts i incessants canvis tecnològics.

A banda de representar un marc regulador de l’espectre 
audiovisual, el text del projecte de llei introdueix im-
portants continguts sobre la publicitat. En aquest sentit, 
durant la seva tramitació parlamentària, i en concret, del 
seu pas pel Senat, s’han aprovat importants limitacions 
sobre la publicitat que les cadenes de televisió poden 
emetre. Fins ara la regulació sobre la publicitat es li-
mitava a controlar l’emissió de determinats continguts, 
però sobretot a limitar aquests continguts en determi-
nades franges horàries. Si finalment s’aprova l’actual 
text d’aquest projecte de llei les limitacions publicitàries 
seran majors.

En concret, al Senat ha estat aprovada una esmena per 
la que es prohibeix la publicitat de begudes alcohòliques 
de qualsevol graduació, salvat que formin part indivisi-
ble de l’adquisició d’uns drets. Aquesta regulació afecta 
directament a aquelles begudes alcohòliques de menys 
de 20 graus. Dit d’una altra manera, amb aquesta nova 
normativa queda prohibida la publicitat, fora de les fran-
ges entre les 20.30 hores i les 06.00 hores, de begudes 
com la cervesa, el vi i el cava.

L’aprovació definitiva d’aquesta norma suposarà im-
portants i greus perjudicis per una indústria tant impor-
tant al nostre país com la del vi i el cava. La prohibició 

de 2010, va provocar que molts arbres es trenquessin 
total o parcialment. Tot i que s’ha treballat per retirar 
aquells arbres que afectaven a vies de comunicació i 
es pais públics, l’afectació més important la pateixen els 
boscos catalans on hi ha arbres trencats i gran quantitat 
de branques que han caigut o s’han esguerrat.

Tot aquest material trencat als boscos es començarà a 
secar i deteriorar lentament. A finals de la primavera o 
a començaments de l’estiu al més tardar, es convertirà 
en un perillós combustible acumulat als boscos que re-
presentarà un risc molt alt per a la propagació d’incendis 
forestals.

L’experiència ens demostra que si volem evitar els in-
cendis, la prevenció passa per una adequada gestió de la 
situació dels boscos, realitzant actuacions periòdiques 
de neteja, evitant que s’acumuli el combustible.

L’any 2009, com a conseqüència del temporal de vent i 
les nevades, els boscos catalans també van quedar molt 
malmesos. L’administració, va realitzar una campanya 
de neteja que amb la contractació de persones aturades, 
va ajudar a reduir aquest risc. Enguany, la situació és 
similar a l’any anterior i aquesta neteja ha de ser encara 
més important.

Es fa del tot necessari que enguany, els boscos catalans 
siguin netejats, recollint tot aquell material que pot es-
devenir un potencial risc d’incendis. Les diferents ad-
ministracions, entitats i propietaris responsables de la 
cura dels boscos han de tenir en aquest cas una actitud 
preventiva extrema, de conservació i preservació de l’es-
pai forestal i no esperar a reaccionar quan els boscos ja 
estiguin en flames.

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

Proposta de resolució

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

1. Impulsar una campanya de neteja dels boscos cata-
lans, especialment en aquelles zones més afectades pel 
temporal de neu de la primera quinzena de febrer que 
van provocar la caiguda i trencament d’arbres, amb la 
formació de brigades de neteja forestal amb personal 
contractat preferentment entre aturats.

2. Obrir una línia d’ajuts per a les administracions locals 
per tal de dur a terme plans específics de neteja dels bos-
cos afectats pel temporal de neu.

3. Incrementar els recursos destinats a les Agrupacions 
de Defensa Forestal (ADF) per tal de realitzar actua-
cions específiques de neteja dels boscos i prevenció d’in-
cendis de cara a l’estiu de 2010.

Palau del Parlament, 15 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré Eva García i Rodríguez
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construcció d’un Pavelló nou amb unes dimensions sufi-
cients que permetrien la pràctica de futbol-sala.

Aquest projecte tira endavant i s’inicia la construcció 
l’any 2007, però sense concretar-se la construcció del 
Pavelló tot esperant la contractació municipal corres-
ponent. Finalitzada la construcció, s’inaugura l’equipa-
ment al 2008, sense la construcció de l’esmentat pavelló 
per problemes de finançament.

Donat que aquest centre educatiu dóna servei als mu-
nicipis de Collbató i el Bruc, amb una comunitat estu-
diantil nombrosa, i que el Projecte constructiu ja està 
tramitat, es pot concloure que es tracta simplement d’un 
problema econòmic que impossibilita al municipi d’ubi-
cació fer front per si sol a la despesa.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a què faci la provisió econòmica necessària 
perquè es pugui dur a terme la construcció efectiva del 
Pavelló adjunt al SES de Collbató, donant amb això 
servei a la comunitat educativa dels municipis de Coll-
bató i el Bruc.

Palau del Parlament, 10 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. De CiU Diputat del G. P. de CiU

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68350 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Eudald Casadesús i 
Barceló, i Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen als articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
l’eix ferroviari BarcelonaPuigcerdà

Exposició de motius

La línia de ferrocarril que va des de Barcelona fins a 
Puigcerdà, per enllaçar després amb la Tor de Querol i 
posteriorment amb Tolosa, representa un eix de comuni-
cacions bàsic per al desenvolupament de les comarques 
d’Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Des de fa molts anys 

de la publicitat d’aquest tipus de productes sens dub-
te comportarà una important disminució del consum 
d’aquestes begudes, el que afectarà de forma directa a 
la indústria del cava i del vi en la que treballen i de la 
que depenent milers de ciutadans de Catalunya.

La crisi econòmica que està patint el nostre país ha afec-
tat a tots els sector econòmics que la integren, però un 
dels sector que més ha patit aquesta crisi en els darrers 
exercicis ha estat sens dubte el del vi i el cava, que tot i 
les campanyes de Nadal no ha millorat els seus resultats.

La prohibició d’emetre publicitat de cervesa, vins i ca-
ves que s’imposarà a les cadenes privades de televisió 
amb la nova Llei General de la Comunicació Audiovisu-
al, no contribuirà a la millora d’aquest sector, si no que 
d’una forma molt directa, contribueix a l’empitjorament 
de l’economia d’aquest sector tant arrelada a Catalunya.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a realitzar, davant el Govern de 
l’Estat, totes les gestions necessàries per tal que el pro-
jecte de Llei General de Comunicació Audiovisual no 
contingui la prohibició d’emetre publicitat de begudes 
de menys de 20 graus, com el vi i el cava, a la televisió.

Palau del Parlament, 15 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Enric Millo i 
Rocher, Santi Rodríguez i Serra

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68349 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la Comissió d’educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Lluís Cleries, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent:

Proposta de resolució per la construcció d’un Pa
velló que tindria la funció de gimnàs i sala d’actes 
al SES Collbató

Exposició de motius

L’any 2004 es comença a tramitar la construcció de 
l’Ins  titut de Collbató amb un projecte que preveia la 
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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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68351 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, M. Glòria Renom i 
Vallbona, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, i Josep Rull i 
Andreu, diputats del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent

Proposta de resolució sobre la necessitat de crear 
un títol del sistema tarifari integrat de trans
port a Catalunya gratuït per l’acompanyant de 
les persones amb un grau reconegut de minusva
lidesa igual o superior al 65%

Exposició de motius

Atès que la majoria de les persones que tenen reconegut 
un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% reque-
reixen generalment l’ajut i la companyia d’una tercera 
persona pel seu trasllat per tal de portar a terme les 
se ves activitats habituals, creiem que és imprescindible 
per tal de normalitzar al màxim la seva vida ordinària, 
fer que els sigui més accessible l’ús dels mitjans públics 
de transport.

Per aquest motiu considerem que seria un element fa-
cilitador del que hem exposat, que les persones acom-
panyants de les persones afectades, en aquests casos 
acreditant aquesta funció, tinguessin la gratuïtat del seu 
transport.

Aquesta mesura, també va dirigida a donar suport a les 
famílies amb un familiar discapacitat. Amb la creació 
d’aquesta targeta gratuïta i la conseqüent incentivació 
a l’ús del transport públic de la població amb més di-
ficultats, s’aconseguirà que les famílies afectades no 
utilitzin els seus vehicles privats en els desplaçaments 
més habituals. Aquests desplaçaments acostumen a ser 
els causants de retencions a les ciutats i per aquest motiu 
valorem molt positivament, que amb la creació d’aques-
ta targeta específica, es pugui impulsar a la població en 
general, a l’ús del transport públic amb totes les avan-
tatges que això pot comportar.

Entenem que amb aquesta mesura col·laborem a fo-
mentar una de les prioritats de l’administració públi-
ca, que és per una banda, l’increment de la utilització 

la població d’aquestes comarques està reivindicant un 
tren ràpid i eficaç que les connecti amb Barcelona en 
un temps raonable i que en el futur es pugui convertir 
en un corredor internacional important que connecti 
Barcelona amb Tolosa.

El principal problema de les comunicacions pirinenques 
rau en la insuficiència del desenvolupament de les xar-
xes de transport entre les comarques de muntanya i la 
resta de comarques de Catalunya. Aquesta circumstàn-
cia afecta molt greument al transport ferroviari i tam-
bé el viari, amenaçant la capacitat de desenvolupament 
econòmic de les comarques de muntanya i limitant les 
seves possibilitats d’intercanvi.

L’Annex II del Pacte Nacional per a les Infraestructures 
que representen les inversions de l’Estat a Catalunya en 
aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut 
inclou el desdoblament de la línia Barcelona-Vic amb 
soterrament a Mollet amb una inversió de 250 MEUR 
en el període 2009-2013 i també dins l’apartat d’actu-
acions a la xarxa convencional hi trobem una inversió 
de 33,94 MEUR per al període 2009-2013 per a la línia 
fèrria Barcelona-Puigcerdà.

L’Apartat 4 de Mesures del Pacte Nacional per a les In-
fraestructures conté dins el seu punt 18 que fa referència 
a les Comarques centrals el paràgraf següent:

«L’adopció d’una aposta estratègica de serveis clara per 
a la línia Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà, en l’àmbit 
transfronterer, i planificar i executar les actuacions que 
se’n derivin. El desdoblament de la Via entre Vic i Ri-
poll, al tram Vic-Torelló (34 MEUR  dins de la 1a fase 
del Pacte).»

A més, hem de tenir en compte que aquesta infraestruc-
tura és una reivindicació històrica del ciutadans de les 
comarques d’Osona i el Ripollès i que permetrà aug-
mentar la freqüència dels trens i reduir el temps de 
recor regut. Per tant, és important que el Govern de la 
Generalitat no permeti que d’altres problemes en infra-
estructures endarrereixin l’execució d’aquestes obres de 
desdoblament tan necessàries per a l’equilibri territorial.

Per aquest motius, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a confirmar 
que dins del document anomenat Pacte Nacional per a 
les Infraestructures hi ha previst el desdoblament fins a 
Ripoll de la línia ferroviària Barcelona-Puigcerdà.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del GP de CiU; Eudald 
Casadesús i Barceló, diputat del GP de CiU; Josep Rull 
i Andreu, diputat del GP de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	efectius	de	mossos	d’esquadra	des
tinats	a	l’Hospitalet	de	Llobregat	(Barce
lonès)
Tram. 250-02760/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68352 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la comissió de justícia, dret i Segu
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Meritxell Borràs i 
Solé, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent:

Proposta de resolució per a l’increment dels efec
tius de Mossos d’Esquadra destinats a l’Hospita
let de Llobregat

Exposició de motius

L’Hospitalet de Llobregat va ser una de les primeres ciu-
tats en rebre el desplegament dels Mossos d’Esquadra, 
tanmateix, i com a conseqüència directa del desplegament 
d’aquests arreu del territori, s’han vist reduïts els nombre 
d’efectius de Mossos d’Esquadra destinats a l’Hospitalet.

Durant els darrers anys, els Baròmetres d’Opinió Pública 
de l’Hospitalet han demostrat que la inseguretat ciutadana 
és un dels principals problemes que existeix a la ciutat.

Cal apuntar que la presència de patrulles de Mossos 
d’Esquadra al territori constitueix un element de protec-
ció i prevenció de possibles delictes i, per tant, incremen-
ta la sensació de seguretat dels ciutadans i les ciutadanes.

En aquesta línia, l’Ajuntament de Barcelona va dema-
nar, al ple celebrat el 26 de febrer, 1.400 Mossos d’Es-
quadra per la ciutat per poder arribar als 4.000 efectius 
destinats a la ciutat. I, més recentment, ens trobem que 
Salt també ha demanant reforçar la presència dels Mos-
sos d’Esquadra al municipi.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que es 
destinin a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat el mateix 
nombre d’efectius de Mossos d’Esquadra que tenia en 
el moment del seu desplegament a la ciutat

Palau del Parlament, 10 de març del 2010

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

del transport públic per part de tots els ciutadans, sens 
discriminació de les seves capacitats, i per l’altra, l’efi-
ciència del transport públic. Per aquest motiu creiem 
molt necessària la implementació d’un títol del sistema 
tarifari integrat de transport a Catalunya gratuït per 
l’acompanyant en l’ús dels transports de les persones 
amb un grau reconegut de minusvalidesa igual o su-
perior al 65%.

Aquesta mesura té una voluntat pedagògica, preventiva 
i mediambiental. El fet d’haver de marcar la targeta 
(encara que sigui gratuïta) educa a tothom en l’hàbit 
de pagar el transport públic i a prendre consciència del 
seu cost. Amb aquesta targeta també s’aconsegueix que 
les noves generacions afectades per aquest grau de mi-
nusvalidesa i les seves famílies, s’acostumin a l’ús del 
transport públic, tot disminuint els viatges en vehicle 
privat

Aquesta proposta té per objecte facilitar la inclusió i la 
participació plenes i efectives en la societat d’un col-
lectiu que necessita un recolzament més intens, evitant 
la vulneració de la seva dignitat i els valors inherents 
en l’ésser humà.

També volem recordar per reforçar els nostres argu-
ments, tot i que per si sols ja són de prou pes, la decla-
ració de la Convenció de les Nacions Unides sobre els 
Drets de les Persones amb discapacitat que fa esment 
del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals, del Pacte Internacional de Drets Civils i Po-
lítics i la Convenció Internacional sobre l’Eliminació de 
totes les formes de Discriminació i destacar que en tots 
ells es troba el reconeixement explícit de la necessitat 
de que es prenguin mesures des dels estats membres 
per tal d’eliminar les barreres de l’entorn que eviten i 
dificulten la participació plena i efectiva en la societat 
de les persones amb una reconeguda minusvalidesa en 
igualtat de condicions amb els altres, i en especial, es 
destaca la importància de fer accessible per aquestes 
persones, l’ús de les instal·lacions i serveis públics, tant 
en zones urbanes com rurals.

Per tot això el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a emprendre les accions necessàries per tal de 
crear un títol del sistema tarifari integrat de transport 
que sigui gratuït per a l’acompanyant de les persones 
amb un grau reconegut de minusvalidesa igual o su-
perior al 65%.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del GP de CiU; 
M. Glò ria Renom i Vallbona, diputada del GP de CiU; 
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del GP de CiU; 
Josep Rull i Andreu, diputat del GP de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	els	proto
cols	específics	de	recol·locació	per	a	tre
balladors	afectats	per	tancaments	em
presarials	i	expedients	de	regulació
Tram. 250-02762/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68354 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Meritxell Borràs i 
Solé, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent:

Proposta de resolució sobre protocols específics 
de recol·locació per a treballadors afectats per 
tancaments empresarials i expedients de regulació

Exposició de motius

Sabent que per obtenir una nova ocupació és necessari 
una formació específica tot tenint en compte quins són 
els coneixements de les persones, així com aquells co-
neixements que són necessaris per tal de poder treballar 
en altres àmbits,

Essent coneixedors que la crisi afecta de forma desi-
gual als diferents sectors, i que Catalunya, del gener al 
novembre de 2009 ha tingut el 20,3% dels Expedients 
de Regulació d’Ocupació (ERO) que s’han produït a 
l’Estat espanyol, i veient que el nombre de treballadors 
catalans afectats pels mateixos és del 25,7% del conjunt 
de treballadors de l’Estat afectats,

Entenent que calen actuacions específiques per aconse-
guir la formació i la re col·locació de treballadors que 
han estat objecte d’un ERO, de sectors econòmics en 
fase de decreixement, i inclús en vies de desaparició a 
casa nostra,

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a elaborar protocols específics 
de recol·locació per a treballadors/es afectats per tan-
caments empresarials i expedients de regulació d’ocu-
pació, segons els sectors».

Palau del Parlament, 2 de març de 2010

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	interme
diació	i	la	col·locació	en	el	mercat	de	tre
ball
Tram. 250-02761/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68353 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la Comissió de treball, Indústria, 
Comerç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Meritxell Borràs i 
Solé, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent:

Proposta de resolució sobre intermediació i col
locació en el mercat de treball

Exposició de motius

Davant de la situació existent de greu crisi econòmica 
al nostre país, cal plantejar noves vies per a aconseguir 
una major eficàcia en la intermediació i col·locació. 
L’any 2009 el nivell d’intermediació del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) va ser extremadament baix 
(de tots els contractes duts a terme durant 2009, només 
el 2% van ser fruit de l’acció del SOC).

Entenent que és bàsic ser el màxim eficaços en la inter-
mediació laboral, i veient que són diversos els països 
on la intermediació laboral es fa col·laborant el sector 
privat i el públic,

Veient que la proposta del Govern de l’Estat per tal de 
millorar la intermediació laboral planteja que aquesta 
pugui obrir-se a intermediadors privats, fent-ho a través 
de convenis de col·laboració,

Per aquest motiu, el Grup parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a analitzar conjuntament amb els diferents 
agents socials i econòmics la possibilitat d’obrir l’acti-
vitat d’intermediació i col·locació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) a la iniciativa privada, mitjançant 
convenis de col·laboració».

Palau del Parlament, 2 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Borràs i Solé
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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sàries per tal de garantir que els accessoris del vehicle 
Q3 siguin produïts a Catalunya».

Palau del Parlament, 2 de març de 2010

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

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68356 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la comissió de treball, Indústria, 
Comerç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Meritxell Borràs i 
Solé, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent:

Proposta de resolució sobre el Pla de desenvolu
pament de polítiques actives del Servei d’Ocupa
ció de Catalunya (SOC)

Exposició de motius

Tenint en compte que la creació d’ocupació hauria de 
ser l’eix principal d’actuació del Govern de la Genera-
litat de Catalunya, tenint en compte la greu crisi que 
estem patint,

Davant, doncs, de la situació de gran dificultat que pa-
teix el país en general en aquest context de crisi eco-
nòmica, cal que el Govern de la Generalitat no perdi 
cap de les eines que la Llei del Servei d’Ocupació de 
Catalunya li ofereix.

És clar que les polítiques actives són clau a l’hora de 
facilitar la incorporació en l’àmbit laboral a les per-
sones que s’han quedat sense feina i, especialment, en 
moments de crisi.

Atès que la Llei del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) preveu la realització del Pla de desenvolupament 
de polítiques actives,

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar, en el termini d’un mes, el Pla de 

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68355 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la comissió de treball, Indústria, 
Comerç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Meritxell Borràs i 
Solé, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent:

Proposta de resolució per tal que els accessoris 
del vehicle Q3 siguin produïts a Catalunya

Exposició de motius

El sector de l’automoció ha passat i està passant un mo-
ment difícil, sent-ne una mostra la disminució de les 
vendes de cotxes i motos durant els anys 2008 i 2009.

Concretament, la disminució de les vendes de turismes 
ha estat del 29,3% l’any 2008 i del 13,5% l’any 2009, 
mentre que la disminució de les vendes de motocicletes 
ha estat del 20,5% l’any 2008 i del 28,1% el 2009.

Atès que aquesta disminució en les vendes ha portat 
una menor producció per part de les empreses de cot-
xes i motocicletes radicades a Catalunya, i també de 
les empreses d’accessoris i similars que subministren i 
treballen per les grans empreses,

Tenint en compte que les grans empreses de fabricació 
de cotxes han rebut ajudes públiques, tant el Govern de 
la Generalitat com el Govern de l’Estat de 57,3 milions 
d’euros i 100 milions d’euros, respectivament.

Entenent que aquesta ajuda ha d’impulsar el conjunt 
del sector de l’automoció a Catalunya i que, per tant, 
ha d’ajudar de forma directa a les grans empreses, i de 
forma indirecta a les petites i mitjanes empreses que 
treballen per a elles,

Sabent que ja s’inicia la fabricació del Q3 a Catalunya 
i que el mateix s’ha vist com element de dinamització 
del sector de l’automoció,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a portar a terme les accions neces-
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de coll alt amb cremallera invisible, jaqueta folre polar 
amb teixit WindStopper transpirable i finalment uns 
mitjons tèrmics, transpirables i amb costures planes.

Per tot això, el Grup parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a modificar les uniformitats dels agents dels 
Mossos d’Esquadra, tal i com s’explicita en l’exposició 
de motius d’aquesta proposta de resolució, destinats a la 
Regió Policial dels Pirineus Occidentals, a l’Àrea Bàsica 
Policial del Ripollès i a l’Àrea Bàsica Policial del Ber-
guedà, per tal que puguin exercir les seves funcions en 
perfectes condicions de treball, i sense cap impediment 
pel fet d’estar destinats en una zona de muntanya de 
Catalunya.

Palau de Parlament, 24 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del GP de CiU; Elena 
Ribera i Garijo, diputada del GP de CiU; Eudald Ca-
sadesús i Barceló, diputat del GP de CiU; Montserrat 
Ribera i Puig, diputada del GP de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	oficina	d’atenció	als	usuaris	afec
tats	pels	talls	de	subministrament	elèc
tric	causats	per	la	nevada	del	8	de	març	
de	2010
Tram. 250-02766/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 68542 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Josep Enric Millo i Rocher, Àngels Olano 
i Garcia, Santi Rodríguez i Serra, diputats, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució 
per tal de ser substanciada a la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost: 

Exposició de motius

Les nevades de la primera quinzena de març van pro-
vocar una afectació global a la xarxa elèctrica de la 
demarcació de Girona que han mantingut sense sub-
ministrament elèctric a gran part de la població de la 
província durant quasi una setmana i en alguns casos, 
fins i tot més.

La caiguda de la línia de 220kv de Vic a Juià va desenca-
denar la caiguda de tot el sistema elèctric de la província 
incapaç de sostenir-se amb les línies de 110.000 volts.

desenvolupament de polítiques actives que preveu la 
vigent Llei del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)».

Palau del Parlament, 2 de març de 2010

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

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68455 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Elena Ribera i Gari-
jo, Eudald Casadesús i Barceló, i Montserrat Ribera i 
Puig, diputats del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
uniformitat dels mossos d’esquadra destinats 
a la regió policial dels pirineus occidentals, a 
l’àrea bàsica policial del ripollès i a l’àrea bàsica 
policial del berguedà

Exposició de motius

Durant els mesos d’hivern en les zones de muntanya de 
Catalunya les temperatures solen baixar dels zero graus 
i sovint es produeixen nevades. A partir d’aquesta reali-
tat climàtica, els Mossos d’Esquadra com a cos policial 
necessiten disposar d’una uniformitat adequada a les 
condicions climàtiques abans descrites.

Així, els agents dels Mossos d’Esquadra destinats a la 
regió policial dels Pirineus Occidentals, Àrea Bàsica 
Policial del Ripollès o a l’Àrea Bàsica Policial del Ber-
guedà necessiten uns uniformes amb unes condicions 
específiques com poden ser disposar de tres capes d’aï-
llament tèrmic en els uniformes, unes botes d’hivern 
de canya alta amb pell hidrofugada, transpirables i 
impermeables, amb teixit de Gore-tex, guants d’hivern 
amb manyopla curta, de teixit impermeable, transpi-
rable, amb folre de tipus polar, i reforços antiabrasius, 
samarreta interior tèrmica elàstica, adaptada al cos i 
amb costures planes que permeti la transpiració, pan-
taló d’hivern de teixit bielàstic - IBQ, jaqueta anorac 
impermeable i transpirable, amb teixit Gore-Tex, amb 
difusor de calor intern, que hauria de complir amb la 
norma UNE EN 471 d’alta visibilitat, jersei folre polar 
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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

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 68543 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Josep Enric Millo i Rocher, Àngels Olano 
i Garcia, Santi Rodríguez i Serra, diputats, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució 
per tal de ser substanciada a la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost: 

Exposició de motius

Les nevades de la primera quinzena de març van pro-
vocar una afectació global a la xarxa elèctrica de la 
demarcació de Girona que han mantingut sense sub-
ministrament elèctric a gran part de la població de la 
província durant quasi una setmana i en alguns casos, 
fins i tot més.

La caiguda de la línia de 220kv de Vic a Juià va desenca-
denar la caiguda de tot el sistema elèctric de la província 
incapaç de sostenir-se amb les línies de 110.000 volts.

La situació de la xarxa elèctrica a les comarques gi-
ronines no és nova. Les greus deficiències i el risc pel 
subministrament han estat denunciats en nombroses 
ocasions per institucions del país. Especialment crítics 
amb la situació ha estat tot el sector turístic i de serveis 
de les localitats de la Costa Brava que han vist com en 
nombroses ocasions, les interrupcions del subministra-
ment elèctric els hi comportava nombroses pèrdues.

El llavors president de la Generalitat, Pasqual Maragall 
va advertir l’any 2006 al llavors ministre d’Indústria, 
José Montilla de la situació de la xarxa i la necessitat de 
que l’empresa Red Elèctrica d’Espanya, controlada per 
la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) 
adoptés les mesures preventives necessàries.

El 26 d’octubre de 2008, el director general d’Energia i 
Mines de la Generalitat de Catalunya, en un suplement 
especial publicat al diari La Vanguardia titulat «Grans 
Obres de Progrés per a Catalunya» afirmava que si l’ac-
tual línia de 220 kV de Vic a Juià fallés per alguna raó 
no desitjada, hi hauria una apagada de gravíssimes con-
seqüències. Si es produís un important incident podria 
arribar a tardar-se quatre, cinc o sis dies a reposar el 
servei. Aquest moment ja ha arribat.

La situació de la xarxa elèctrica a les comarques gi-
ronines no és nova. Les greus deficiències i el risc pel 
subministrament han estat denunciats en nombroses 
ocasions per institucions del país. Especialment crítics 
amb la situació ha estat tot el sector turístic i de serveis 
de les localitats de la Costa Brava que han vist com en 
nombroses ocasions, les interrupcions del subministra-
ment elèctric els hi comportava nombroses pèrdues.

Les pèrdues ocasionades pel tall de subministrament de 
la segona setmana de febrer de 2010 han estat enormes. 
Les primeres aproximacions superen els 100 milions 
d’euros, però el mal pot haver estat superior.

Nombrosos comerciants han vist fer-se malbé els pro-
ductes que venen. Establiments tancats, hotels plens de 
turistes que han hagut de marxar per la falta d’electri-
citat i una mala imatge que perjudica el sector turístic 
de cara a la difícil temporada que s’inicia ara.

La temporada turística a la Costa Brava s’inicia en breu 
amb la Setmana Santa. El sector turístic i en general 
tota la població estan preocupats per la situació de la 
xarxa ja que les reparacions que s’han fet per restablir 
el servei són provisionals i es dubta de la seva consis-
tència.

Totes aquestes pèrdues han de ser assumides per les 
companyies elèctriques, prèvia reclamació dels parti-
culars que justifiquin les pèrdues.

En els darrers dies molts ajuntaments han posat en marxa 
oficines d’atenció als ciutadans per tal d’assessorar-los 
en els tràmits per reclamar als subministradors d’elec-
tricitat. Aquest servei hauria de ser assumit per la Ge-
neralitat que és qui te les competències en matèria de 
garantia del subministrament energètic i de consum.

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 crear una oficina d’atenció telefònica als usua-
ris afectats pels talls de subministrament elèctric cau-
sats per les nevades de la segona setmana de març a 
la província de Girona per tal que puguin informar-se 
i realitzar els tràmits de reclamació a les companyies 
elèctriques.

Palau del Parlament, 16 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Enric Millo i Ro-
cher, M. Ángeles Olano i García, Santi Rodríguez i Serra
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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

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 68563 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Josep Enric Millo i Rocher, Àngels Olano 
i Garcia, Santi Rodríguez i Serra, diputats, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució 
per tal de ser substanciada a la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost: 

Exposició de motius

Les nevades de la primera quinzena de març van pro-
vocar una afectació global a la xarxa elèctrica de la 
demarcació de Girona que han mantingut sense sub-
ministrament elèctric a gran part de la població de la 
província durant quasi una setmana i en alguns casos, 
fins i tot més.

La caiguda de la línia de 220kv de Vic a Juià va desenca-
denar la caiguda de tot el sistema elèctric de la província 
incapaç de sostenir-se amb les línies de 110.000 volts.

La situació de la xarxa elèctrica a les comarques gi-
ronines no és nova. Les greus deficiències i el risc pel 
subministrament han estat denunciats en nombroses 
ocasions per institucions del país. Especialment crítics 
amb la situació ha estat tot el sector turístic i de serveis 
de les localitats de la Costa Brava que han vist com en 
nombroses ocasions, les interrupcions del subministra-
ment elèctric els hi comportava nombroses pèrdues.

Les pèrdues ocasionades pel tall de subministrament de 
la segona setmana de febrer de 2010 han estat enormes. 
Les primeres aproximacions superen els 100 milions 
d’euros, però el mal pot haver estat superior.

Nombrosos comerciants han vist fer-se malbé els pro-
ductes que venen. Establiments tancats, hotels plens de 
turistes que han hagut de marxar per la falta d’electri-
citat i una mala imatge que perjudica el sector turístic 
de cara a la difícil temporada que s’inicia ara.

La temporada turística a la Costa Brava s’inicia en breu 
amb la Setmana Santa. El sector turístic i en general 
tota la població estan preocupats per la situació de la 
xarxa ja que les reparacions que s’han fet per restablir 

Arrel de l’apagada de la ciutat de Barcelona del mes de 
juliol de 2007, els diferents compareixents al Parlament 
de Catalunya van alertar de la situació de la xarxa elèc-
trica a la província de Girona.

Malgrat, el coneixement de la situació de la xarxa i de 
les gravíssimes conseqüències que tindria per la pobla-
ció i l’activitat econòmica, no s’ha adoptat cap decisió 
per millorar la xarxa de subministrament d’alta tensió 
a la província de Girona i finalment, les conseqüències 
han estat pitjors de les que es podien arribar a pensar.

La província de Girona necessitat una millora urgent 
de la seva xarxa elèctrica. En aquestes circumstàncies, 
l’actual xarxa no podria absorbir nous abonats i si algun 
tipus d’empresa d’alt consum energètic decidís implan-
tar-se a la província no se li podria garantir el submi-
nistrament energètic.

La temporada turística a la Costa Brava s’inicia en breu 
amb la Setmana Santa. El sector turístic i en general 
tota la població estan preocupats per la situació de la 
xarxa ja que les reparacions que s’han fet per restablir 
el servei són provisionals i es dubta de la seva consis-
tència.

La millora de la xarxa elèctrica que depèn de Red Elèc-
trica de España i d’Endesa no admet més demora. la Llei 
de l’Estat 17/2007 ha reconegut la competència autonò-
mica per a supervisar l’acompliment de les funcions dels 
gestors de les xarxes de distribució al territori respectiu.

Aquestes competències inclouen la regulació dels drets 
i de les obligacions de l’empresa transportista i les em-
preses distribuïdores d’energia elèctrica que operen a 
Catalunya, tant pel que fa a la qualitat en la prestació 
del servei com pel que fa al règim d’inspeccions de les 
instal·lacions.

La mateixa llei catalana regula el règim de manteni-
ment preventiu i d’inspeccions de les instal·lacions de 
transport i de distribució elèctrica basat en un pla de 
manteniment i un programa d’inspeccions periòdiques, 
amb la finalitat de garantir que l’estat de conservació de 
les instal·lacions esmentades sigui l’adequat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme una auditoria de l’estat de la xar-
xa elèctrica de la província de Girona desprès de les 
nevades i les reparacions provisionals realitzades, per 
tal d’avaluar la seva situació i establir les millores que 
han de realitzar les empreses Red Elèctrica de España 
i Endesa.

Palau del Parlament, 16 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Enric Millo i Ro-
cher, M. Ángeles Olano i García, Santi Rodríguez i Serra
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La situació de la xarxa elèctrica a les comarques gi-
ronines no és nova. Les greus deficiències i el risc pel 
subministrament han estat denunciats en nombroses 
ocasions per institucions del país. Especialment crítics 
amb la situació ha estat tot el sector turístic i de serveis 
de les localitats de la Costa Brava que han vist com en 
nombroses ocasions, les interrupcions del subministra-
ment elèctric els hi comportava nombroses pèrdues.

Les pèrdues ocasionades pel tall de subministrament de 
la segona setmana de febrer de 2010 han estat enormes. 
Les primeres aproximacions superen els 100 milions 
d’euros, però el mal pot haver estat superior.

Els ajuntaments son els que han hagut de donar resposta 
a les necessitats més bàsiques dels ciutadans, fent front a 
despeses econòmiques que ni els corresponen ni poden 
fer-ne front en l’actual context de crisi.

Davant el col·lapse general dels serveis i subministra-
ments bàsics, els ciutadans han trobat l’ajut que no troba-
ven en altres institucions únicament en els seus respec-
tius ajuntaments.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a obrir una línia d’ajut directe als ajuntaments 
afectats pels talls de subministrament elèctric causats 
per les nevades de la segona setmana de març a la pro-
víncia de Girona, per tal de cobrir les despeses extra-
ordinàries a que han hagut de fer front.

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Enric Millo i Ro-
cher, M. Ángeles Olano i García, Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	la	professi
onalitat	i	la	independència	del	professi
onals	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit
jans	Audiovisuals
Tram. 250-02770/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 68574 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodrí-
guez i Serra, diputat, d’acord amb allò que preveu l’arti-
cle 176 del Reglament de la Cambra presenta la següent 
Proposta de resolució per tal que sigui substanciada a 
la Comissió de Control de l’actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals: 

el servei són provisionals i es dubta de la seva consis-
tència.

Totes aquestes pèrdues han de ser assumides per les 
companyies elèctriques, prèvia reclamació dels particu-
lars que justifiquin les pèrdues. Però mentre no arriben 
aquestes indemnitzacions, els particulars i empreses 
hauran d’assumir aquestes pèrdues en l’actual context 
de crisi.

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 obrir una línia de crèdit en condicions més fa-
vorables a compte de les indemnitzacions que hauran de 
rebre, pels usuaris afectats pels talls de subministrament 
elèctric causats per les nevades de la segona setmana de 
març a la província de Girona.

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Enric Millo i Ro-
cher, M. Ángeles Olano i García, Santi Rodríguez i Serra

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

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 68570 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Josep Enric Millo i Rocher, Àngels Olano 
i Garcia, Santi Rodríguez i Serra, diputats, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució 
per tal de ser substanciada a la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost: 

Exposició de motius

Les nevades de la primera quinzena de març van pro-
vocar una afectació global a la xarxa elèctrica de la 
demarcació de Girona que han mantingut sense sub-
ministrament elèctric a gran part de la població de la 
província durant quasi una setmana i en alguns casos, 
fins i tot més.

La caiguda de la línia de 220kv de Vic a Juià va desenca-
denar la caiguda de tot el sistema elèctric de la província 
incapaç de sostenir-se amb les línies de 110.000 volts.
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Exposició de motius

La carretera C-16, també denominada Eix del Llobregat, 
comença als Túnels de Vallvidrera a Barcelona i acaba a 
la boca nord del Túnel del Cadí (Cerdanya). Forma part 
de l’eix europeu E-9 que enllaça la capital catalana amb 
la capital de França (París) i que ens porta en autovia 
i/o autopista fins a Rotterdam (E-9, E-17 i E-15). Només 
el tram que va des de Berga fins a Aix Les Thermes, 
aproximadament 93 km, resta pendent de desdoblament.

La carretera C-16 travessa Catalunya per la part central 
i uneix ciutats i vies de comunicació d’una importància 
cabdal pel nostre país: Terrassa, Manresa i Berga, amb 
un enllaç a Manresa amb l’Eix Transversal (C-25), per 
tant amb comunicació directe cap a Vic, Girona, Cer-
vera i Lleida.

Aquest eix s’ha anat millorant amb el pas del temps per 
la Generalitat de Catalunya: construcció del Túnel del 
Cadí, construcció de l’autopista Terrassa - Manresa, cons-
trucció de l’autopista Terrassa - Túnels de Vallvidrera, 
desdoblament de la C-1411 entre Manresa - Sallent, des-
doblament de la C-1411 entre Sallent - Navàs i, finalment, 
el desdoblament de la C-1411 entre Navàs - Berga l’any 
2007.

Des de les comarques centrals i altres veïnes, s’han vist 
aquestes obres com una millora molt important de les 
comunicacions, però també hi ha altres avantatges per 
a la Catalunya Central i per Catalunya en general:

– Una oportunitat única de desenvolupament econòmic 
per aquesta zona (Manresa - Túnel del Cadí)

– Tenint en compte que connectaria Barcelona i Tou-
louse podria suposar un eix molt important per a la 
indústria aeronàutica catalana.

– Suposaria la segona sortida a Europa des de Catalu-
nya, i també suposaria la tercera sortida a Europa de 
l’Estat Espanyol (després de La Jonquera i Irún).

– Un estalvi, per anar de Barcelona a París de gairebé 
200 km i dues hores respecte a les altres vies existents.

En conclusió, l’E-9 és una via de desenvolupament socio-
econòmic per a la Catalunya Central, un avantatge estra-
tègic per Catalunya i una aposta de país; dels 1.200 km, 
entre París i Barcelona només en queden 90 km aproxi-
madament sense autopista o autovia.

En diverses ocasions s’havia anunciat que es portaria 
a terme el desdoblament Berga - Bagà, per anar avan-
çant en aquest projecte d’eix europeu anomenat E-9. En 
aquest sentit, el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques va presentar el projecte d’aquest tram al 2009 
però va deixar clar que de moment fins al 2011 no es 
parlaria de començar l’obra per un aspecte merament 
econòmic.

Per aquest motiu el Grup parlamentari de CiU presenta 
la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar el Go-
vern de l’Estat a demanar fons europeus per a la construc-

Exposició de motius

Fruit de la entrevista que la directora de Televisió de 
Catalunya, Sra. Mònica Terribas, va realitzar el passat 
dia 15 de març, al M. H. president de la Generalitat, Sr. 
José Montilla, s’han desfermat tot un seguit de crítiques 
a com la periodista va conduir la entrevista i en aquest 
sentit se l’ha acusat «d’interrompre constantment el pre-
sident» o de «fer-lo caure en paranys o contradiccions» 
i se li recrimina que la periodista no respectés el ritme 
del president i no haver permès «que expliqués els seus 
posicionaments sense pressa».

En aquestes crítiques, que han estat formulades per des-
tacats membres de la Comissió de Control de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del mateix 
Grup Parlamentari que el del president de la Genera-
litat, s’han ignorat, al nostre entendre dues coses: la 
primera l’estil característic i personal de la periodista i, 
en segon lloc, que el president de la Generalitat, com a 
qualsevol altre ciutadà no ha de rebre un tracte preferent 
per part dels periodistes dels mitjans de comunicació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, atès 
que si així fos es posaria en dubte la professionalitat 
i la independència dels professionals que hi treballen.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya expressa el seu desig que 
el professionals de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, continuïn realitzant la seva tasca amb la 
professionalitat i independència que els caracteritza i 
que ha de caracteritzar els mitjans de comunicació de 
la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	la	construc
ció	de	l’autovia	C16	entre	Bagà	i	Berga	
amb	fons	europeus
Tram. 250-02771/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68734 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la comissió de politica territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Montserrat Ribera i 
Puig, i Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent proposta de resolució
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a procedir a eliminar la barrera actual que signifi-
ca el pas de la xarxa ferroviària per superfície en el front 
litoral dels municipis de Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac (Maresme).

Palau del Parlament, 10 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del GP CiU; Benet 
Maimí i Pou, diputat del GP de CiU; Josep Rull i An-
dreu, diputat del GP de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni
ment	dels	estudis	de	batxillerat	de	l’IES	
Pineda,	de	Pineda	de	Mar	(Maresme),	en	
el	curs	20102011
Tram. 250-02773/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68737 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Joan Morell i Co-
mas, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 presenten la següent proposta de resolució

Exposició de motius

Actualment l’IES Pineda, al municipi de Pineda de Mar, 
ocupa unes instal·lacions de manera provisional en es-
pera que es construeixi l’edifici definitiu. L’institut té 
dues línies de 1r a 4t d’ESO, i el Departament d’Edu-
cació ha decidit que no s’imparteixi batxillerat fins que 
no hi hagi la nova instal·lació, i obliga els estudiants 
que superin l’ESO a matricular-se en un altre centre 
del municipi.

La comunitat educativa de l’IES Pineda, i tots els grups 
polítics amb representació al municipi de Pineda de Mar 
(PSC, CiU, PP, ERC i 100x100 per Pineda) entenen la 
manifestació de protesta organitzada pels pares i mares 
de l’IES Pineda del dia 20 de febrer mostrant el seu 
desacord al no poder ofertar cap batxillerat al seu cen-
tre per al proper curs acadèmic 2010-2011, i es senten 
solidaris amb la seva preocupació i reivindicació.

Hom pot entendre que l’expectativa i la confiança ator-
gada a la direcció i el conjunt dels professors/es apos-
tant pel nou Institut ara fa quatre anys, s’ha vist truncada 
per aquesta decisió.

Tot i ser conscients d’alguns límits obligats per criteris 
d’eficiència, es coincideix en l’interès perquè tots tres 
centres de secundària de Pineda de Mar puguin ofertar 
ensenyaments post-obligatoris (batxillerat i cicles for-
matius), en complementarietat i amb el màxim ventall 

ció de l’autovia C-16 (E-9) en el seu tram Berga - Bagà, 
aprofitant la presidència europea de l’Estat espanyol.

Palau del Parlament, 18 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del GP de CiU; Mont-
serrat Ribera i Puig, diputada del GP de CiU; Josep Rull 
i Andreu, diputat del GP de CiU

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68736 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Benet Maimí i Pou, i 
Josep Rull i Andreu, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent

Proposta de resolució sobre la reestructuració 
de la xarxa ferroviària proposada al seu pas per 
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Mon
talt i Caldes d’Estrac

Exposició de motius

La proposta ferroviària de l’aprovació inicial del Pla Ter-
ritorial Metropolità de Barcelona, preveu en el cas de la 
xarxa de rodalies de Renfe, al tram Barcelona - Mataró, 
un canvi del traçat de la línia, eliminant la seva posició 
històrica de línia costanera, i situant-se en posicions més 
interiors. D’aquesta manera, les futures estacions que-
daran ubicades en àmbit de major centralitat urbana, 
fet que permetrà incrementar la cobertura territorial de 
la línia.

D’altra banda, la desaparició de la línia costanera exis-
tent permetrà millorar la relació urbana de les pobla-
cions amb la línia costanera. S’observa també que la 
proposta d’interiorització de la línia ferroviària es fa 
extensiva als nuclis urbans de la resta de municipis cos-
taners del Maresme Nord, a excepció de Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac, 
sense que en el document quedi justificada aquesta ex-
cepció, quan resulta evident que la històrica problemà-
tica de la ubicació actual de la línia ferroviària afecta 
també d’una forma greu a aquests tres municipis.

Per aquest motius, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:
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El principal problema de les comunicacions pirinenques 
rau en la insuficiència del desenvolupament de les xar-
xes de transport entre les comarques de muntanya i la 
resta de comarques de Catalunya. Aquesta circumstàn-
cia afecta molt greument al transport ferroviari i tam-
bé el viari, amenaçant la capacitat de desenvolupament 
econòmic de les comarques de muntanya i limitant les 
seves possibilitats d’intercanvi.

A més, un altre problema que pateixen els usuaris d’aques-
ta línia de ferrocarril és la saturació de viatgers en alguns 
dels trens que provoca que hagin d’efectuar el trajecte 
drets i en unes condicions lamentables. Per intentar re-
soldre aquest problema el Grup parlamentari de CiU va 
presentar una proposta de resolució al Parlament, que 
va ser aprovada l’octubre del 2009 amb una esmena dels 
tres partits del govern, demanant l’ampliació de l’oferta 
de trajectes de la línia de tren Barcelona - Puigcerdà 
amb la incorporació de dos trens semidirectes al dia amb 
parada a Ripoll, un d’anada al matí i un altre de tornada 
al vespre.

El Govern de la Generalitat s’hauria de marcar com a 
objectius prioritaris per a la línia ferroviària de Barcelona 
a Puigcerdà: millorar la velocitat comercial, millorar 
la freqüència de pas i millorar la qualitat del servei. 
Aquestes tres millores són essencials per als usuaris 
d’aquesta línia que les venen reclamant des de fa molt 
de temps.

Per aquest motius, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Analitzar quins trens de la línia ferroviària de Bar-
celona a Puigcerdà estan afectats per la saturació de 
viatgers.

2. Aplicar abans de finals d’any les mesures necessàries 
per acabar amb la saturació de viatgers d’alguns trens de 
la línia ferroviària de Barcelona a Puigcerdà.

Palau del Parlament, 10 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del GP de CiU; Eudald 
Casadesús i Barceló, diputat del GP de CiU; Josep Rull 
i Andreu, diputat del GP de CiU

d’especialitats per tal de minimitzar els desplaçaments 
innecessaris fora del terme municipal.

És per això que es demana que siguin tingudes en comp-
te les legítimes aspiracions dels pares i mares de l’IES 
Pineda, i que es revalori l’actual planificació tot contem-
plant les dades de preinscripció, les necessitats educa-
tives de l’entorn immediat, la possibilitat de «repartir» 
especialitats entre els tres centres de Pineda de Mar.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a revisar la decisió del Departament d’Educació 
i mantenir, per al curs 2010-2011, el batxillerat a l’IES 
Pineda, de Pineda de Mar.

Palau del Parlament, 16 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Morell i Comas
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68738 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Eudald Casadesús i 
Barceló, i Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen als articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent

Proposta de resolució sobre l’aplicació immediata 
de millores en la línia ferroviària Barcelona  
Puigcerdà per aquells trens afectats per la sa
turació de viatgers

Exposició de motius

La línia de ferrocarril que va des de Barcelona fins a 
Puigcerdà, per enllaçar després amb la Tor de Querol i 
posteriorment amb Tolosa, representa un eix de comuni-
cacions bàsic per al desenvolupament de les comarques 
d’Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Des de fa molts anys 
la població d’aquestes comarques està reivindicant un 
tren ràpid i eficaç que les connecti amb Barcelona en 
un temps raonable i que en el futur es pugui convertir 
en un corredor internacional important que connecti 
Barcelona amb Tolosa.
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Bona part de la conca d’aquest riu, i molt especialment 
la capçalera, està inclosa al Parc Natural de l’Alt Piri-
neu, creat per Decret de l’1 d’agost de 2003. La riquesa 
botànica i faunística de la Vallferrera és reconeguda pels 
habitants de la vall, pels seus visitants i pels científics, 
que des de fa molt de temps estudien els seus valors.

Malgrat que la vall no pateix cap mena d’agressió in-
dustrial contaminant, fa uns 5 anys que un tram de la 
Noguera de Vallfarrera, comprès entre el seu naixement 
i poc abans de l’aiguabarreix amb el Barranc de Sotllo, 
ha experimentat un emblanquiment del seu llit, que ben 
segur ha comportat la pèrdua de bona part de la vida 
autòctona, vegetal i animal, que s’ha ha desenvolupat 
des dels temps més reculats, la desaparició de les truites 
(Salmo trutta m. fario), dels tritons pirinencs (Euproc
tus asper).

Aquest tram on s’observa aquesta estranya afecció es va 
allargant any rera any. A les primeres desenes de metres 
una capa gruixuda d’aspecte i tacte gelatinosos cobreix 
els palets de riu, les codines del fons de la llera. A me-
sura que ens allunyem dels Estanys de Baiau les pedres 
del fons semblen estranyament pintades de blanc. Du-
rant els mesos d’estiatge, com és ara a l’agost, quan el 
cabal d’aigua disminueix, les platges del Vallferrera es 
veuen entapissades de còdols amb una lleugera crosta 
blanquinosa, talment com si haguessin estat pintats amb 
algun producte.

La considerable reducció de larves d’insectes, com els 
cucs d’arena, que és el nom que reben les larves de tri
còpters a la Vallferrera, o els capgrossos, en pallarès 
culleretes, larves de granotes i gripaus, han abandonat 
aquest tram de riu, de llargària gens negligible doncs té 
un recorregut d’unes dues hores de caminar.

Els habitants d’Àreu no tenen memòria de què aquest 
fenomen s’hagi produït anteriorment, ni existeix tradi-
ció oral d’episodis anteriors en temps antics. Certament 
sembla tractar-se d’un fenomen vinculat a la composició 
litològica d’aquest territori, doncs fa uns 8 anys que es 
va observar el mateix a un sector del veí Barranc del 
Port Vell, que aboca les seves aigües al Barranc d’Aresté, 
tributari de la Noguera de Vallferrera pel marge dret, on 
es dilueix la substància blanquinosa que hipotèticament 
pertorba les aigües i dificulta la vida al seu si.

Vist que els Serveis Territorials de Medi Ambient i Habi-
tatge a Lleida, i també el seu representant a l’Alt Piri-
neu, són coneixedors del fenomen descrit i de les seves 
indesitjables conseqüències sobre el patrimoni natural 
de la Vallferrera,

Coneixedors de la intranquil·litat i el neguit que els col-
lectius locals senten per l’agreujament dia a dia de la 
pràctica mort biològica d’un tram de longitud conside-
rable de la capçalera d’un dels rius pirinencs més ben 
conservats,

Entenent que cal estudiar amb celeritat les raons de 
l’apa rició d’aquesta desconeguda substància blanqui-
nosa a un tram del riu Noguera de Vallferrera i a un 
altre del Barranc del Port Vell, per tal de no resignar-se 
a que aquest imponent riu continuï emmalaltint i a unes 
conseqüències que poden esdevenir irreparables,

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68739 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la comissió política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució sobre els motius de l’em
blanquiment del tram alt del riu Noguera de 
Vallferrera, al municipi d’Alins, Pallars Sobirà

Exposició de motius

El riu Noguera de Vallferrera neix a les mulleres, o pa
tamolls, que existeixen sota els Estanys de Baiau, molt 
a prop de la frontera amb Andorra.

La conca d’aquest riu pallarès abasta des de l’alçada 
més important de Catalunya, la Pica d’Estats, a 3.143 
m., fins l’abocament de les seves aigües a la Noguera 
de Cardós, a 825 m. Es tracta, doncs, d’un desnivell 
important, i la vall està considerada com una de les més 
reconegudes de la serralada pirinenca pel seu immens 
patrimoni natural, i també per l’excursionisme català, 
que ha escrit a aquest espai algunes de les seves pàgi-
nes més belles.

A la riba d’aquest riu es troben pobles com Àreu, Alins, 
Araós o Ainet de Besan, d’història mil·lenària i on fins 
fa pocs anys hi havia cartells on es podia llegir «Cata-
lunya té 1000 anys. Àreu ja hi era», amb el nom de ca-
dascun dels pobles, o bé «Aquí es pot escoltar silenci».

Les aigües braves del Vallferrera han mogut molins fa-
riners, batans, fargues catalanes que destriaven la mena 
de ferro... No han estat desproveïdes, doncs, de llegenda 
ni d’aprofitaments humans, que han permès a les petites 
comunitats locals nascudes als seus marges romandre 
segles i segles arrapades als poblets grisos dels quals 
parla Josep Maria Espinàs al seu Viatge al Pirineu de 
Lleida, escrit ara fa més de 50 anys.

Els esparavers, els bergats, la croca o el gamó parats 
a les seves aigües han estat uns sistemes antiquíssims 
mitjançant els quals les famílies d’aquests poblets pa-
llaresos han pogut combinar a la seva dieta truites de 
riu i les angules que antany remuntaven els cursos flu-
vials, sense els actuals impediments de les preses i dels 
embassaments.
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s’han de mostrar tan implacables amb les amenaces a 
la seguretat com amb les condicions que l’alimenten.

És per tot això que el Grup Parlamentari de CiU pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a vetllar pel compliment de la ràtio aprovada per 
unanimitat pel Parlament de Catalunya, de 2,5 Mossos 
d’Esquadra per cada 1.000 habitants, la qual cosa sig-
nifica augmentar la dotació de Mossos d’Esquadra a la 
ciutat de Barcelona amb 1.400 efectius, per tal que es 
garanteixi una resposta eficaç a les necessitats específi-
ques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Palau del Parlament, 12 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Figueras i Ibàñez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

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

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Mixt
Reg. 68741 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

El grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveu l’article 145 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució sobre la defensa 
dels Drets Humans al Sàhara Occidental.

Exposició de motius

En els últims mesos, l’Intergrup per la Pau i la Llibertat 
al Sàhara del Parlament de Catalunya, ha rebut diferents 
cartes d’informació sobre suposats fets que haurien suc-
ceït al Sàhara Occidental o bé al Marroc. La majoria 
són escrits que ens informen sobre judicis parcials, mal-
tractaments a presoners, la manca de respecte dels drets 
humans per part de les autoritats policials marroquines, 
la manca d’atenció mèdica als presoners i l’aïllament 
d’aquests, entre altres.

Alguns d’aquests fets han estat constatats pels obser-
vadors de Juristes per la Pau, i recollits en els informes 
d’Amnistia Internacional, Human Rights Watch i el més 
recent informe de la Delegació del Parlament Europeu 
que ha visitat el Sàhara Occidental el gener del 2009.

Destaquen, de forma singular, dos casos recents. Pri-
mer, el dels 7 defensors dels drets humans detinguts a 

Sabedors de què l’Institut Geològic de Catalunya dis-
posa de geòlegs bons coneixedors de la tectònica i de la 
constitució geològica d’aquest territori pallarès,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Geològic de 
Catalunya, adscrit al Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques, a programar amb urgència una 
recerca de la naturalesa química i física i del origen 
geològic de les substàncies que emblanquinen els còdols 
d’un important tram de la capçalera del riu Noguera de 
Vallferrera, que estan causant greus afectacions sobre 
la seva fauna aquàtica.

Palau del Parlament, 16 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68740 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Anna Figueras i 
Ibàñez, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

En els darrers mesos la ciutat de Barcelona ha patit un 
augment d’actuacions delictives, algunes d’elles, dissor-
tadament, han acabat amb la vida de diferents ciutadans.

El govern municipal de la ciutat reconeix públicament 
que darrerament han augmentat els delictes amb inti-
midació i força a tots els barris de Barcelona.

Aquest brot de delinqüència deixa palesa la necessitat de 
l’augment d’efectius de Mossos d’Esquadra que demanda 
des de ja fa temps la ciutat de Barcelona, com així insta 
la proposició aprovada per unanimitat dels grups muni-
cipals en el plenari municipal de la ciutat de Barcelona, 
celebrat el proppassat 26 de febrer de 2009, així com 
també ho demanda amb actes públics la societat civil, 
veïns i comerciants.

Els poders públics han de ser garants de la seguretat i 
la llibertat dels ciutadans en tant que drets universals i 
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Així mateix el Parlament de Catalunya decideix traslla-
dar aquests acords a la Presidència del Govern espanyol, 
Ministeri d’Assumptes Exteriors, Oficina de l’ONU a 
Madrid, Presidència de la Unió Europea, Ambaixada del 
Marroc a Espanya i Consolat del Marroc a Barcelona.

Palau del Parlament, 19 de març de 2010

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; M. Do-
lors Montserrat i Culleré, portaveu del GP del PPC; 
Dolors Camats i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Albert Rivera i Díaz, portaveu del Grup Mixt

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediments	relatius	als	informes	de	
fiscalització	24/2009,	referent	als	proce
diments	d’elaboració	i	consolidació	del	
Compte	general	de	la	Generalitat	de	Ca
talunya,	corresponent	al	2006;	27/2009,	
referent	al	Consorci	Administració	Ober
ta	Electrònica	de	Catalunya,	correspo
nent	al	2007;	29/2009,	referent	al	Consor
ci	Sanitari	Integral,	corresponent	al	2007;	
30/2009,	referent	a	Gestió	d’Infraestruc
tures,	SA,	corresponent	al	2006;	i	l’Infor
me	sobre	el	Compte	general	de	la	Gene
ralitat	de	Catalunya	corresponent	al	2007
Tram. 256-00065/08, 256-00066/08, 256-
00067/08, 256-00068/08, 257-00004/08

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 68508, 68538, 68548, 68539, 68544, 
68549, 68540, 68545, 68550, 68541, 68537, 
68509, 68546, 68547 i 68551 / Admissió 
a tràmit: Mesa de la CSC, 18.03.2010

Propostes de resolució presentades pel Grup Mixt (reg. 
68508 i 68509)

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: 24/2009, referente a los procedimientos de 
elaboración y consolidación de la Cuenta general de la 
Generalitat de Cataluña, correspondiente al 2006 (tram. 
256-00065/08); 27/2009, referente al Consorci Admi-
nistració Oberta Electrònica de Catalunya, correspon-
diente al 2007 (tram. 256-00066/08); 29/2009, referen-

Casablanca el 8 d’octubre, pendents de judici per un 
tribunal militar. Després, l’expulsió d’Aminetu Haidar, 
que ha complert cinc anys de presó al Marroc per de-
lictes d’opinió.

Les institucions catalanes i el Govern de Catalunya te-
nen el compromís d’actuar davant aquests fets, ja que 
els territoris del Sàhara Occidental han estat inclosos 
en l’últim Pla director de la cooperació catalana com 
a zona d’actuació prioritària a petició parlamentària.

A més a més, s’ha donat suport des del Govern català a la 
celebració de la Conferència Europea de la Coordinació 
del Suport al Poble Sahrauí (EUCOCO), que ha tingut 
lloc a Barcelona del 20 al 22 de novembre. Aquest es-
deveniment ha estat un espai de trobada i intercanvi per 
donar a conèixer i debatre propostes per una sortida justa 
al conflicte i la situació en què viu la població refugiada.

La Comissió d’Exteriors del Congrés de Diputats va 
acordar el 16 de setembre una PNL amb el següent text: 

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que 
promueva en el ámbito de las relaciones bilaterales y en 
el seno de los organismos internacionales un consen-
so entre las partes concernidas para que las Naciones 
Unidas puedan hacer una supervisión de los derechos 
humanos en el Sahara Occidental y en los campamentos 
de refugiados saharauis de Tinduf.»

La petició que la supervisió dels drets humans sigui 
part del mandat de MINURSO, quan aquest mandat es 
revisi el mes d’abril, està arribant al secretari general 
de l’ONU des de diverses organitzacions humanitàries.

Per últim, destacar que aquesta legislatura s’ha aprovat 
la continuïtat de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al 
Sàhara. Per tant, hi ha la voluntat de continuar treballant 
per la defensa del dret a la pau i dels drets humans en el 
territoris sahrauís ocupats.

És per tot això que, els grups parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme les gestions necessàries per tal de 
donar compliment als següents acords: 

1) Declarar la condemna més enèrgica per la creixent 
violació dels drets humans dels sahrauís portades a ter-
me per l’exèrcit i la policia marroquins. Demanar el 
respecte dels drets humans de la població sahrauí i dels 
altres habitants del Sàhara Occidental, i instar al Go-
vern marroquí a garantir-los.

2) Demanar que la supervisió dels drets humans sigui 
part del mandat de la Missió de Nacions Unides per al 
Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO).

3) Continuar donant suport des de les institucions de 
Catalunya al conjunt d’organitzacions que treballen en 
els àmbits de la solidaritat i la cooperació amb el poble 
sahrauí.

4) Tenir una informació periòdica sobre la situació dels 
drets humans al Marroc i al Sàhara Occidental, atès que 
existeixen relacions de cooperació entre ambdós Governs.

Fascicle segon
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subsegüents al procediment relatiu a l’Informe sobre el 
Compte General de la Generalitat de Catalunya corres-
ponent al 2007 (N. T.: 257-00004/08).

propostes de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe sobre el 
Compte General de la Generalitat de Catalunya cor-
responent al 2007, i assumeix les seves conclusions i 
recomanacions.

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Montserrat Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Àngels Olano 
i Garcia, diputada, fent ús del que es preveu a l’article 
164 del Reglament de la Cambra, presenta les següents 
Propostes de Resolució subsegüents al procediment re-
latiu a l’Informe de fiscalització 24/2009, referent als 
procediments d’elaboració i consolidació del Compte 
general de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 
2006 (256-00065/08)

Propostes de Resolució: 

1. El Parlament de Catalunya aprova el Informe de fis-
calització 24/2009 i assumeix les seves conclusions i 
recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar la modificació de la llei de finances públiques per 
establir uns criteris per determinar el sector públic de 
la Generalitat i per tant l’àmbit institucional dels pres-
supostos, de manera coordinada amb els criteris esta-
blerts per les normes SEC95 i disenyar els mecanismes 
addients per disposar d’informació suficient per poder 
verificar el compliment dels requisits establerts per la 
normativa d’estabilitat pressupostaria.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer les modificacions normatives necessàries 
per tal d’ordenar les diferents tipologies jurídiques de 
les entitats del sector públic de la Generalitat i, establís 
clarament el règim comptable i pressupostari d’aplicació 
a cadascuna d’elles en funció de la seva naturalesa i 
activitat, desenvolupant la normativa de control pres-
supostari escaient en cada cas.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a racio-
nalitzar els mecanismes de retiment de comptes de totes 
les entitats que componen el sector públic de la Gene-
ralitat així com els terminis del seu retiment.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a redefinir el Compte general de la Generalitat 
de Catalunya per tal que el seu àmbit institucional fos 
el mateix que el dels pressupostos.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a formar plenament el Compte general i que 
aquest fos retut simultàniament al Parlament de Cata-
lunya i a la Sindicatura de Comptes, separant d’aquesta 

te al Consorci Sanitari Integral, correspondiente al 2007 
(tram. 256-00067/08); y 30/2009, referente a Gestió 
d’Infraestructures, SA, correspondiente al 2006 (tram. 
256-00068/08).

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña aprueba los informes de fis-
calización 24/2009, referente a los procedimientos de 
elaboración y consolidación de la Cuenta general de la 
Generalitat de Cataluña, correspondiente al 2006 (tram. 
256-00065/08); 27/2009, referente al Consorci Admi-
nistració Oberta Electrònica de Catalunya, correspon-
diente al 2007 (tram. 256-00066/08); 29/2009, referen-
te al Consorci Sanitari Integral, correspondiente al 2007 
(tram. 256-00067/08); y 30/2009, referente a Gestió 
d’Infraestructures, SA, correspondiente al 2006 (tram. 
256-00068/08).

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

Palau del Parlament, 17 de marzo de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del Grupo Mixto

A la Mesa de la Comisión de la Sindicatura de 
Comptes

José Domingo Domingo, portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo previsto por 
el artículo 164.5 del Reglamento de la Cámara, pre-
senta la siguiente propuesta de resolución subsiguiente 
al Debate del Informe sobre la Cuenta general de la 
Generalitat de Cataluña correspondiente al 2007 (tram. 
257-00004/08).

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe sobre 
la Cuenta general de la Generalitat de Cataluña corres-
pondiente al 2007 (tram. 257-00004/08).

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a seguir 
las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas que 
recoge el informe mencionado.

Palau del Parlament, 17 de marzo de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del Grupo Mixto

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 68537 a 68541)

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 
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currència i es compleixin tots els requisits establerts en 
la legislació vigent.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incrementar els controls a les empreses públi-
ques sobre les desviacions pressupostàries dels contractes 
d’obres respecte als pressupostos inicialment aprovats.

5. El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de 
Comptes a realitzar un seguiment de les conclusions 
reflectides a l’Informe de la Sindicatura de Comptes 
29/2009, relatiu al Consorci Sanitari Integral, correspo-
nent a l’exercici 2007 i a modificar el seu pla de treball 
per l’any 2010 per tal de continuar la fiscalització del 
Consorci Sanitari Integral en els següents exercicis.

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Enric Millo i 
Rocher, M. Belén Pajares i Ribas

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 
subsegüents al procediment relatiu a l’Informe de Fisca-
lització 30/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, 
corresponent al 2006 (N. T.: 256-00068/08).

propostes de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 30/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, 
corresponent al 2006, i assumeix les seves conclusions 
i recomanacions.

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

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

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 68544 a 68546)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
del Parlament de Catalunya, presenten la Proposta de 
resolució subsegüent al debat dels procediments rela-
tius a l’Informe de fiscalització 24/2009, referent als 
procediment d’elaboració i consolidació del Compte 
general de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 
2006 (N. T. 256-00065/08); l’Informe de fiscalització 
27/2009, referent al Consorci Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya, corresponent al 2007 (N. T. 
256-00066/08) i l’Informe de fiscalització 30/2009, re-
ferent a la Gestió d’Infraestructures, SA, corresponent 
al 2006 (N. T. 256-00068/08).

manera els subjectes que han de preparar els comptes 
dels que els han de fiscalitzar.

Palau del Parlament, 17 de març 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 Parla-
ment, 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 sub-
següents al procediment relatiu a l’Informe de Fiscalit-
zació 24/2009, referent al Consorci de l’Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya, corresponent al 2007 
(N. T.: 256-00066/08).

propostes de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 24/2009, referent al Consorci Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya, corresponent al 2007, 
i assumeix les seves conclusions i recomanacions.

Palau del Parlament, 17 de març 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 Parla-
ment, Josep Enric Millo i Rocher, Belén Pajares i Ribas, 
diputats, fent ús del que es preveu a l’article 164 del 
Re glament de la Cambra, presenten les següent pro-
postes de resolució subsegüents al procediment relatiu 
a l’Informe de Fiscalització 29/2009, Consorci Sanitari 
Integral. Exercici 2007 (N. T.: 256-00067/08).

propostes de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de Fis-
calització 29/2009, relatiu al Consorci Sanitari Integral, 
corresponent a l’exercici 2007, i assumeix les seves con-
clusions i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preo-
cupació per les irregularitats detectades per la Sindi-
catura de Comptes en la gestió de l’empresa Consorci 
Sanitari Integral i insta el Govern de la Generalitat a 
incrementar els procediments de control de les empre-
ses i entitats que d’ella en depenen per tal de millorar 
la seva gestió econòmica o administrativa i adequar-la 
a la legalitat vigent.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocu-
pació per les irregularitats detectades per la Sindicatura 
de Comptes en les contractacions realitzades pel Con-
sorci Sanitari Integral i insta el Govern de la Generalitat 
a incrementar els mecanismes de supervisió perquè les 
contractacions s’ajustin als principis de publicitat i con-
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a l’Informe de fiscalització 32/2009 sobre el Compte 
general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 
2007 (N. T. 257-00004/08).

Proposta de resolució: 

1. El Parlament de Catalunya aprova: 

a. El Compte general de la Generalitat de Catalunya 
corresponent a l’exercici 2007.

b. L’Informe 32/2009 de la Sindicatura de Comptes, 
referent als procediments d’elaboració i consolidació 
del Compte general de la Generalitat de Catalunya, cor-
responent al 2007.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes inclo-
ses en l’informe 32/2009.

Palau del Parlament, 17 de març 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 

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 68547 a 68551)

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 sobre el Compte general de la Generalitat de 
Catalunya corresponent al 2007 (Tram. 257-00004/08).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe sobre el 
Compte general de la Generalitat de Catalunya corres-
ponent al 2007 (Tram. 257-00004/08).

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, 17 de març 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 24/2009, referent als proce-
diments d’elaboració i consolidació del Compte general 
de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2006 
(Tram. 256-00065/08).

Proposta de resolució: 

El Parlament de Catalunya: 

Aprova l’Informe de fiscalització 24/2009, referent als 
procediment d’elaboració i consolidació del Compte 
general de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 
2006 (N. T. 256-00065/08); l’Informe de fiscalització 
27/2009, referent al Consorci Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya, corresponent al 2007 (N. T. 
256-00066/08) i l’Informe de fiscalització 30/2009, re-
ferent a la Gestió d’Infraestructures, SA, corresponent 
al 2006 (N. T. 256-00068/08).

Insta al Govern de Catalunya a seguir les recomanaci-
ons de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 17 de març 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 

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
del Parlament de Catalunya, presenten la Proposta de 
resolució subsegüent al debat dels procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 29/2009, referent al Consor-
ci Sanitari Integral, corresponent al 2007 (N. T. 256-
00067/08).

Proposta de resolució: 

El Parlament de Catalunya: 

1. D’acord amb les conclusions que recull l’Informe 
29/2009, referent al Consorci Sanitari Integral, expressa 
la seva preocupació pel contingut del mateix.

2. Aprova l’Informe de fiscalització 29/2009, referent al 
Consorci Sanitari Integral, corresponent al 2007.

3. Insta al Govern de Catalunya a: 

– Aplicar les recomanacions incloses a l’informe de la 
Sindicatura de Comptes 

– Emprendre les mesures necessàries per aplicar una 
gestió adequada al marc normatiu, financer i contrac-
tual vigent 

– Revisar els procediments de contractació introduint 
mesures de reforç en la fase de planificació, preparació 
i control de la contractació.

Palau del Parlament, 17 de març 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 

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
del Parlament de Catalunya, presenten la Proposta de 
resolució subsegüent al debat dels procediments relatius 



Núm. 662 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 29 de març de 2010

61

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.60.

juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contrac-
tes de les administracions públiques.

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

Palau del Parlament, 17 de març 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 30/2009, referent a Gestió 
d’Infraestructures, SA, corresponent al 2006 (Tram. 
256-00068/08).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 30/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, 
corresponent al 2006 (Tram. 256-00068/08).

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, 17 de març de 2010

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

Procediment	relatiu	a	l’Informe	sobre	el	
Compte	general	de	la	Generalitat	de	Ca
talunya	corresponent	al	2007
Tram. 257-00004/08

Dictamen de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes

Al president del Parlament

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda el dia 18 de març de 2010, ha estudiat les propos-
tes de resolució subsegüents a l’Informe sobre el Compte 
general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 
2007 (tram. 257-00004/08), presentades pel Grup Mixt 
(reg. 68509), pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 68537), pel Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 68546), i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 68547).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 24/2009, referent als procediments d’elaboració 
i consolidació del Compte general de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent al 2006 (Tram. 256-00065/08).

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, 17 de març 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 27/2009, referent al Consorci 
Administració Oberta Electrònica de Catalunya, cor-
responent al 2007 (Tram. 256-00066/08).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 27/2009, referent al Consorci Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya, corresponent al 2007 
(Tram. 256-00066/08).

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, 17 de març 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 29/2009, referent al Con-
sorci Sanitari Integral, corresponent al 2007 (Tram. 
256-00067/08).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 29/2009, referent al Consorci Sanitari Integral, 
corresponent al 2007 (tTram. 256-00067/08).

2. El Parlament de Catalunya constata, a partir del con-
tingut de l’informe de fiscalització 29/2009, referent al 
Consorci Sanitari Integral, corresponent a l’exercici 
2007, que s’han adjudicat contractes de forma directa 
sense complir els principis de publicitat i concurrència 
establerts en el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 



29 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 662

62

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.65.

despesa amb l’ingrés, en el cas de l’IRPF, i de la quota 
deduïda amb la quota suportada, en el cas de l’IVA.

És per aquest motiu que la regulació de l’IRPF defineix 
els elements patrimonials empresarials com aquells que 
són necessaris per a l’obtenció del respectiu rendiment 
i la normativa de l’IVA els configuren com aquells que 
s’afecten directament a l’activitat econòmica.

Ara bé, l’IVA i l’IRPF no tracten d’igual manera les 
mateixes situacions. Així mentre que en l’IRPF s’ha 
adoptat una fórmula rígida que vincula la deduïbilitat 
de la despesa a la utilització del bé en exclusiva per a 
finalitats empresarials, a l’IVA es flexibilitza el règim 
al permetre una deducció parcial de l’impost, establint 
una presumpció legal d’afectació, en el cas de vehicles 
automòbils, per a finalitats empresarials en un mínim 
del 50%. Un exemple d’aquest diferent tractament el 
trobem en els vehicles de turisme que s’utilitzen tant 
per funcions empresarials com per usos particulars. En 
aquest cas a l’IRPF resulta molt difícil determinar l’ús 
exclusiu i, sobretot, justificar quina part del seu cost 
correspon a una despesa per a l’obtenció d’un ingrés, i 
quina part és el consum final propi d’un bé particular 
que es gaudeix.

En aquest sentit, a l’IRPF la qüestió clau per considerar 
si el vehicle és deduïble o no, és que afecti de manera 
exclusiva l’activitat, sense possibilitat d’utilitzar-lo en 
ocasions per a finalitats particulars.

En canvi a la regulació de l’IVA en el seu article 95 
s’assenyala que els empresaris o professionals no poden 
deduir les quotes suportades o satisfetes per les adquisi-
cions o importacions de béns o serveis que no afectin, 
directament i exclusiva a la seva activitat empresarial 
o professional.

Malgrat això, quan es tracta de vehicles automòbils de 
turisme, ciclomotors i motocicletes es presumiran, a 
efectes del desenvolupament de l’activitat empresarial 
o professional en la proporció del 50%. Aquest mateix 
percentatge és el que s’utilitza per a la imputació de les 
despeses derivades de la utilització del vehicle.

Així doncs, per un mateix bé trobem dues interpretaci-
ons diferents en els dos principals impostos de l’Estat: 
IRPF i IVA, raó per la qual es considera necessari pro-
cedir a la seva harmonització.

Article únic. Modificació de la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques, i de modificació parcial de les lleis dels im-
postos sobre societats, sobre la renda de no residents i 
sobre el patrimoni.

Es modifica l’article 29 de la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, que queda redactat de la manera següent:

Article 29. Elements patrimonials afectats

1. Es consideren elements patrimonials afectes a una 
activitat econòmica:

a) Els béns immobles en què es desenvolupa l’activitat 
del contribuent

b) Els béns destinats als serveis econòmics i sociocultu-
rals del personal al servei de l’activitat. No es considera-

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 163 del 
Reglament del Parlament, ha acordat d’establir el dic-
tamen següent: 

Dictamen sobre el Compte general de la Genera
litat corresponent a l’exercici del 2007

1. El Parlament de Catalunya aprova: 

a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2007.

b) L’informe 32/2009 de la Sindicatura de Comptes, 
sobre el Compte general de la Generalitat corresponent 
a l’any 2007.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 18 de març de 2010

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

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 68735 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Antoni Fernández 
Teixidó, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 154 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent:

Proposta de resolució per presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de Llei 
de modificació de l’article 29 de la Llei 35/2006, 
de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques

Exposició de motius

Com a norma general tant la normativa de l’Impost so-
bre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com la de 
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), vinculen la deduc-
ció de despeses o de quotes suportades, respectivament, 
amb l’obtenció d’ingressos o repercussió de quotes. Es 
tracta de garantir que hi ha una efectiva relació de la 
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	realitat	social	dels	ca
talans
Tram. 302-00222/08

Esmenes presentades
Reg. 68930 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 24.03.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 68930)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb allò que disposa l’article 139 del Re-
glament de la Cambra, presenta les següents esmenes a 
la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
realitat social dels catalans, amb N. T.: 302-00222/VIII.

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

«[...] aranés, lengua de signos catalana y española y 
otras lenguas [...]».

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

D’un nou paràgraf: 

«El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a realizar un censo de preferencia lingüís
tica en el que se pregunte a los ciudadanos por la len
gua en la que quieren ser atendidos por parte de las 
administraciones, así como por la lengua o las lenguas 
de preferencia en los servicios públicos, con especial 
referencia al caso de la educación, y a trasladar los re
sultados, en el marco de la legislación sobre protección 
de datos, a las administraciones locales respectivas, así 
como a la administración general del Estado».

Palau del Parlament, 23 de març de 2010

Maria Dolors Montserrat i Culleré

ran afectes els béns d’esplai i esbarjo o, en general, d’ús 
particular del titular de l’activitat econòmica.

c) Qualsevol altre element patrimonial que sigui neces-
sari per a l’obtenció dels respectius rendiments. En cap 
cas tindran aquesta consideració els actius representa-
tius de la participació en fons propis d’una entitat i de 
la cessió de capitals a tercers.

2. Quan es tracti d’elements patrimonials que serveixin 
només parcialment per a l’activitat econòmica, l’afec-
tació s’entendrà limitada a aquella part dels mateixos 
que realment s’utilitzi en l’activitat de què es tracti. En 
cap cas seran susceptibles d’afectació parcial elements 
patrimonials indivisibles.

Quan es tracti de vehicles automòbils de turisme i els 
seus remolcs, ciclomotors i motocicletes, amb afectació 
parcial a l’activitat, es presumiran afectats al desenvo-
lupament de l’activitat empresarial o professional en la 
proporció, com a mínim, del 50%.

Reglamentàriament, es determinaran les condicions en 
què, malgrat la seva utilització per a necessitats privades 
de forma accessòria i notòriament irrellevant, determi-
nats elements patrimonials poden considerar-se afectes 
a una activitat econòmica.

3. La consideració d’elements patrimonials afectes ho 
serà amb independència que la seva titularitat, en cas de 
matrimoni, resulti comuna als dos cònjuges.

Disposició final primera

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya.

Disposició final segona

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals 
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper 
exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 17 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Antoni Fernández Teixidó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU



29 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 662

64

TRAMITACIONS EN CURS

3.15.

– Presentar al Parlament de Catalunya, a través dels 
Departaments de Salut i d’Educació, els resultats del 
Programa Salut i Escola del curs 20092010 i informar 
del Pla d’avaluació 20092012 iniciat recentment per 
tal d’avaluar la implementació del Programa i portar a 
terme les propostes de millora necessàries. 

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 substitució del punt 4 del text de la Moció. Nova 
redacció:

– Informar de les prestacions públiques existents en 
l’àmbit sanitari i social, treballar per augmentar aques
tes prestacions i assegurar a les dones el dret a una 
maternitat lliure i decidida. 

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

De supressió del punt 5 del text de la Moció. 

Palau del Parlament,  23 de març 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	el	desplegament	de	la	Llei	
de	l’Estat	39/2006,	relativa	a	la	depen
dència
Tram. 302-00224/08

Esmenes presentades
Reg. 68931 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 24.03.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 68931)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb allò que disposa l’article 139 del 
Reglament de la Cambra, presenta les següents esmenes 
a la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el desplegament de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència, amb N. T.: 302-00224/VIII.

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	polítiques	de	salut
Tram. 302-00223/08

Esmenes presentades
Reg. 69366 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 24.03.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69366)

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 les polítiques de salut (N. T. 302-00223/08).

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

De supressió del punt 1 del text de la Moció.

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

De substitució del punt 2 del text de la Moció. Nova 
redacció:

– Continuar impulsant les polítiques de promoció de 
la salut i prevenció en salut sexual i reproductiva, amb 
especial èmfasi en joves i adolescents, orientades a la pro
moció de comportaments sexuals  segurs i a la conso
lidació de l’accessibilitat a la contracepció amb l’objectiu 
de reduir els embarassos no planificats i les infeccions de 
transmissió sexual (ITS).

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 del punt 3 del text de la Moció. Nova 
redacció:
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6 Esmena núm. 6
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt 8, del primer paràgraf: 

«8. La regulació de l’acreditació del conjunt d’equipa
ments de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència mitjançant 
l’establiment d’un [...]».

7 Esmena núm. 7
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt 9, del primer paràgraf: 

«[...] Ciutadania per a que el pagament dels expedients 
corresponents a persones ingressades en centres resi
dencials es realitzi en un màxim de 60 dies».

8 Esmena núm. 8
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 9 bis, del primer paràgraf: 

«9 bis. La revisió del sistema actual d’incompatibilitats 
entre prestacions i/o serveis que permeti modificar o 
anular les disposicions que estableixen incompatibili
tats en base a analogies sense un anàlisi rigorós de l’ob
jectiu que persegueixen aquestes prestacions i serveis».

9 Esmena núm. 9
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 12, del primer paràgraf: 

«12. Determinar el sentit positiu del silenci administra
tiu en tots els tràmits de l’aplicació de la Llei de Depen
dència, ja sigui en les sol·licituds de valoració del grau i 
nivell de dependència com per l’elaboració i acord del 
Programa Individual d’Atenció, segons allò previst a la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic del 
Procediment Administratiu Comú».

10 Esmena núm. 10
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 13, del primer paràgraf: 

«13. Pactar amb les administracions locals un model 
de finançament de la llei de dependència per als ens lo
cals que garanteixi la suficiència de recursos per poder 
complir amb les obligacions de l’administració deriva
des de la llei».

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

Del primer paràgraf: 

«[...] grups parlamentaris i amb els ens locals que tindrà 
[...]».

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

Del punt 1, del primer paràgraf: 

«[...] regulació global del desplegament de la Llei 
29/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Auto
nomia Personal i Atenció a les persones en Situació de 
Dependència així com de tot [...]».

3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2, del primer paràgraf: 

«2. Prendre les mesures necessàries, en col·laboració 
amb l’Administració Local per garantir el respecte [...]».

4 Esmena núm. 4
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt 6, del primer paràgraf: 

«[...] centres privats, tot eliminant les ordres internes 
que bloquegen aquesta llibertat d’elecció i adquirint el 
compromís de mantenir en la plaça ocupada a les per
sones que ja es troben ingressades en una residència 
privada i que tenen concedida una prestació econòmica 
vinculada al servei».

5 Esmena núm. 5
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 6 bis, del primer paràgraf: 

«6 bis. Regular la figura de l’assistent personal per a 
garantir el dret a triar el servei o la prestació vinculada 
per garantir que les persones valorades puguin roman
dre autònomament a la seva llar mitjançant un suport 
extern al de l’àmbit familiar».
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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 de l’apartat 1. Nou redactat.

«1. Constata que el Govern de la Generalitat ha com
pletat el procés d’encesa digital amb les mínimes inci
dències, tenint en compte que aquest procés abasta les 
quaranta una comarques catalanes amb repercussió 
sobre mes de dos milions de llars al nostre país i que 
ha calgut digitalitzar mes de tres cents centres emis
sors.»

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. Insta al Govern de la Generalitat a establir el mà
xim nombre de mitjans tècnics i la suficient informa
ció per a garantir que el senyal de TDT arribi a la 
població.» 

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

Esmena de modificació de l’apartat 3. Nou redactat.

«3. Insta el Govern de la Generalitat a resoldre tots els 
casos detectats de manca de recepció del senyal de TDT 
i zones fosques, abans de l’apagada analògica definitiva 
i a informar la ciutadania dels mitjans alternatius al 
senyal terrestre, com ara la TDT per satèl·lit, especial
ment als indrets més allunyats dels nuclis de població 
o amb evidents dificultats orogràfiques i tècniques per 
l’arribada convencional del senyal.»

11 Esmena núm. 11
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 14, del primer paràgraf: 

«14. Compensar econòmicament les administracions 
locals per l’increment de despesa que ha suposat la po
sada en marxa de la Llei de Dependència tant pel que 
fa a l’augment de personal com per l’augment de serveis 
finançats per les administracions locals».

12 Esmena núm. 12
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 15, del primer paràgraf: 

«15. Exigir al Govern de l’Estat que, en compliment 
de l’acord d’aquest Parlament, que contempli la neces
sària suficiència econòmica de la Llei 29/2006, de 14 
de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i 
Atenció a les persones en Situació de Dependència, en 
especial pel que fa referència a les transferències a les 
comunitats autònomes tot garantint la distribució de 
l’esforç econòmic entre administracions, pactades en 
el desplegament de la llei».

Palau del Parlament, 23 de març de 2010

Maria Dolors Montserrat i Culleré

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	desplegament	territori
al	de	la	televisió	digital	terrestre	i	l’apa
gada	analògica
Tram. 302-00225/08

Esmenes presentades
Reg. 68936, 69367 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 24.03.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 68936)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre el des-
plegament territorial de la televisió digital terrestre i 
l’apagada analògica (tram. 302-00225/08).
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4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICA CIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Modificació	de	les	Normes	internes	de	
funcionament	de	la	Comissió	de	Peti
cions
Tram. 395-00011/08

Aprovació

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de 
març de 2010, després d’acordar la modificació del text 
aprovat en la sessió del dia 12 de març de 2008, ha apro-
vat el text refós de les Normes internes de funcionament 
de la Comissió de Peticions.

Normes internes de funcionament de la Comissió 
de Peticions

Memòria Justificativa

1. El dret de petició ha estat objecte d’algunes valora-
cions crítiques, derivades normalment del sentit que 
aquest dret podia tenir en un context no democràtic. 
El seu origen preconstitucional i l’absència consegüent 
d’un marc polític i jurídic propi d’un estat de dret per-
metien atribuir al dret de petició uns efectes i un valor 
que actualment hem de considerar superats.

El reconeixement dels drets i les llibertats fonamentals 
i el principi de legalitat que comporta la submissió dels 
poders públics a l’ordenament jurídic ja no permeten 
considerar el dret de petició com un mecanisme normal 
i ordinari de relació entre els ciutadans i l’Administra-
ció. Aquestes relacions es fonamenten avui a partir d’un 
marc en el qual els poders públics han de respondre a 
les exigències derivades dels drets subjectius i dels in-
teressos que els ciutadans tenen davant l’Administració. 
I això comporta que aquestes relacions es regeixin per 
un marc jurídic vinculant, essent certament residual el 
camp de joc del dret de petició entès com a àmbit de 
decisió discrecional o graciable davant les demandes 
formulades pels ciutadans.

Ara bé, això no significa que el dret de petició hagi de 
tenir la consideració d’un dret menor, ja que la seva fina-
litat varia notablement quan el situem dins els principis 
d’un estat democràtic i de dret. En aquest context, la 
doctrina i la jurisprudència posen en relleu el seu valor 
com a dret de participació ciutadana que complemen-
ta el sistema ordinari de relacions vinculants entre els 
ciutadans i l’Administració. Més enllà de les relacions 

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

Esmena de modificació de l’apartat 4. Nou redactat.

«4. Insta el Govern de la Generalitat a continuar les se
ves actuacions contra l’escletxa digital, adoptant aque
lles mesures que assegurin l’accés universal i igualitari 
a la TDT arreu del país.»

Parlament de Catalunya, 23 de març 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

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 69367)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb allò que disposa l’article 139 del 
Reglament de la Cambra, presenta les següents esmenes 
a la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el desplegament territorial de la televisió digital terres-
tre i l’apagada analògica, amb N.T: 302-00225/VIII.

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

D’un nou punt 2 bis: 

«2 bis. Habilitar els mitjans necessaris d’atenció a les 
entitats locals i d’atenció ciutadana per tal de canalit
zar les incidències que es puguin anar produint durant 
el procés d’apagada analògica a Catalunya».

Palau del Parlament, 24 de març de 2010

Maria Dolors Montserrat i Culleré
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recursos o les reclamacions, les denúncies i la iniciativa 
legislativa popular.

D’aquest manera, el dret de petició es distingeix d’al-
tres iniciatives en el fet que l’exercici d’aquest no inclou 
una pretensió derivada d’un dret subjectiu reconegut 
per l’ordenament ni implica, per tant, una exigència 
vinculant per als seus destinataris, sinó que actua com 
un dret d’iniciativa en un àmbit en què el poder públic 
té la possibilitat de decidir mitjançant l’ús de la seva 
discrecionalitat política.

Aquest plantejament és el que ha estat assumit pel Tri-
bunal Constitucional en establir la seva jurisprudència 
sobre l’article 29 de la Constitució. D’aquesta doctri-
na, que es conté essencialment en les STC 161/1988 i 
242/1993, cal destacar els principis següents: 

a) El dret de petició exclou qualsevol pretensió que es 
fonamenti en l’al·legació d’un dret subjectiu o un interès 
legítim especialment protegit per l’ordenament jurídic, 
fins i tot quan es pot exercir mitjançant l’acció popular 
en el procés penal o l’acció pública en l’àmbit del dret 
administratiu.

b) La petició no es pot confondre amb una reclamació 
en via administrativa, amb una demanda o recurs en 
via judicial, ni tampoc amb una denúncia en el sentit 
que determinen la legislació penal i la legislació admi-
nistrativa que regula la potestat sancionadora de l’Ad-
ministració.

c) En sentit positiu, l’efecte del dret de petició es corres-
pon amb la iniciativa que confereix als ciutadans per a 
demanar, suggerir o expressar una queixa referida sem-
pre a un àmbit de decisió discrecional o graciable, és a 
dir, en els casos en què es constati que la iniciativa no 
incorpora una exigència jurídicament vinculant per al 
destinatari.

Cal precisar, tanmateix, que el fet que el dret de petició 
no incorpori una obligació jurídica pel que fa al sentit de 
la contesta, no implica que el poder públic destinatari no 
hagi d’assumir altres obligacions derivades del mateix 
exercici del dret de petició. La jurisprudència constitu-
cional ha establert clarament que, des de la perspectiva 
del destinatari, l’exercici del dret de petició comporta dues 
obligacions: una d’inicial, que és la d’exterioritzar el fet 
de la recepció mitjançant l’acusament de recepció cor-
responent a la persona o persones interessades; i una de 
posterior, que és la d’adoptar una decisió sobre la petició i 
comunicar-la a la persona o persones interessades, encara 
que aquesta obligació no inclogui, com ja s’ha dit, el dret 
d’obtenir una resposta favorable al que s’ha sol·licitat.

Els principis identificatius del dret de petició que s’aca-
ben d’exposar són assumits per la Llei orgànica 4/2001, 
segons la qual no es poden considerar com a objecte del 
dret de petició les sol·licituds, les queixes o els sugge-
riments que tinguin regulat per l’ordenament jurídic un 
procediment específic (article 3.2), la qual cosa com-
porta la inadmissió de les peticions la resolució de les 
quals ha d’ésser objecte d’un procediment administratiu 
o d’un procés judicial (article 8). I també quan precisa 
que la petició s’ha d’atendre només quan a criteri del 
poder públic s’estimi fonamentada, sens perjudici de 
l’obligació de contestar, que en tot cas s’ha de complir.

que comporten drets i obligacions jurídiques, el dret de 
petició ocupa un espai que permet l’exercici d’iniciatives 
pels particulars que, si bé no comporten una obligació 
d’acceptació pel poder públic, sí que comporten l’obli-
gació d’examinar-les i de donar-los resposta. El dret de 
petició es presenta així com un dret d’iniciativa i par-
ticipació que genera també unes obligacions al poder 
públic destinatari, encara que aquestes no siguin equi-
parables a les que es produeixen quan el particular al-
lega un dret subjectiu garantit per l’ordenament jurídic.

2. Aquesta nova dimensió del dret de petició en justi-
fica el reconeixement constitucional i estatutari i n’ha 
significat també la incorporació explícita en el marc 
parlamentari català mitjançant la creació i la regulació 
de la Comissió de Peticions per l’article 60 del Regla-
ment del Parlament.

Tanmateix, aquesta regulació requereix ésser comple-
mentada per a garantir el correcte funcionament de la 
Comissió i la seguretat jurídica en la tramitació de les 
peticions que rep el Parlament, amb la qual cosa esdevé 
necessari establir uns criteris bàsics perquè aquests dos 
objectius puguin ésser assolits degudament.

En aquest sentit cal tenir en compte que l’existència de 
la Llei orgànica 4/2001, del 12 de novembre, reguladora 
del dret de petició, no és suficient a aquests efectes, en la 
mesura que la seva disposició addicional primera deixa 
en mans de l’autonomia parlamentària la regulació de 
la tramitació de les peticions adreçades a les Corts Ge-
nerals i als parlaments autonòmics.

Certament, això no vol dir que els principis que confi-
guren el dret de petició que estableix la llei orgànica no 
siguin aplicables en aquest cas. Aquests principis han 
d’ésser respectats en tots els casos ja que són el resultat 
del desenvolupament orgànic d’un dret constitucional. 
Però també queda clar que, a partir d’aquest marc nor-
matiu comú, la mateixa llei orgànica garanteix l’autono-
mia del Parlament de Catalunya per a poder reglamentar 
el funcionament de la seva Comissió de Peticions i per a 
establir també les pròpies normes de tramitació.

En l’elaboració d’aquests criteris, s’ha tingut en comp-
te en tot moment aquest marc jurídic dual, de manera 
que es respecten en tot moment els elements bàsics i 
essencials que configuren el dret de petició segons la 
Llei orgànica 4/2001 i, al mateix temps, es desenvolu-
pen els aspectes procedimentals de la tramitació de les 
peticions en seu parlamentària.

3. Un dels aspectes clau que afecta el dret de petició és 
la seva pròpia delimitació conceptual, per tal de dife-
renciar-la d’altres iniciatives que els ciutadans poden 
emprendre davant els poders públics, l’exercici de les 
quals no es pot considerar com un exercici del dret de 
petició.

La doctrina ha tractat a bastament aquesta qüestió i 
coin cideix substancialment a atribuir al dret de peti-
ció un valor clarament diferenciat de l’exercici d’altres 
iniciatives que es fonamenten en l’exercici de drets o 
en la defensa d’interessos legítims tutelats per l’ordena-
ment jurídic. En aquest sentit s’ha diferenciat entre el 
dret de petició i les actuacions que comporten l’exercici 
d’accions judicials o de procediment administratiu, els 
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clou també les funcions d’impuls i de control de l’acció 
política i de govern i, en un sentit encara més general, 
l’expressió democràtica dels interessos del poble català 
representat pel Parlament.

Per aquesta raó cal aplicar en aquest cas un criteri in-
terpretatiu ampli que signifiqui el reconeixement del 
principi de competència en tots els àmbits que es puguin 
connectar amb les funcions o les activitats que exerceix 
el Parlament de Catalunya. Val a dir que aquest és el 
criteri que s’aplica d’una manera pràcticament general 
en el dret comparat.

Article 1. Exercici del dret de petició

1. Pot exercir el dret de petició davant el Parlament de 
Catalunya tota persona física o jurídica, independent-
ment de la seva nacionalitat.

2. El dret de petició s’exerceix d’acord amb el que esta-
bleixen la Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya i el Reglament del Parlament. També li és aplicable 
la Llei orgànica 4/2001, del 12 de novembre, reguladora 
del dret de petició, en allò que no és previst pel Regla-
ment del Parlament.

3. El dret de petició pot ésser exercit individualment o 
col·lectivament.

Article 2. Destinatari del dret de petició

1. Aquests criteris són aplicables al dret de petició que 
s’exerceix davant el Parlament. La tramitació i el conei-
xement d’aquestes peticions corresponen a la Comissió 
de Peticions a què es refereix l’article 60 del Reglament.

2. Les peticions es poden presentar directament a la 
Comissió de Peticions. Tanmateix, la Comissió de Pe-
ticions també coneix de les peticions rebudes per altres 
òrgans de la cambra que li trameti la Mesa del Parla-
ment o el president o presidenta.

Article 3. Objecte del dret de petició

1. Les peticions s’han de referir a assumptes o matèries 
que són competència del Parlament i poden tenir com 
a objecte una sol·licitud, un suggeriment o una queixa.

2. Les peticions poden afectar exclusivament els peti-
cionaris o poden ésser d’interès col·lectiu o general.

3. El dret de petició s’ha de referir a decisions discre-
cionals sobre les quals no hi hagi obligació jurídica de 
resoldre.

Article 4. Matèries excloses del dret de petició

1. No poden ésser objecte del dret de petició les sol·li-
cituds, els suggeriments o les queixes que es fonamentin 
en l’al·legació d’un dret subjectiu o un interès legítim pro-
tegit de naturalesa parlamentària, administrativa o judicial 
per a la satisfacció dels quals l’ordenament jurídic esta-
bleix un procediment específic diferent del dret de petició.

2. L’exclusió a què es refereix l’apartat 1 afecta, en tot 
cas, les actuacions o accions de naturalesa administra-
tiva, les demandes o els recursos d’índole judicial, les 
denúncies de fets sancionables en via penal o adminis-
trativa i la iniciativa legislativa popular.

Cal recordar en aquest sentit que el dret de petició cons-
titueix una excepció a l’adquisició per silenci adminis-
tratiu de les sol·licituds fetes a l’Administració pública 
(article 43.2 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú), excepció que es jus-
tifica pel fet que la petició no pot incorporar, com ja 
s’ha dit, l’exercici d’un dret subjectiu o un interès tutelat 
per la llei.

4. Un cop precisat i definit el concepte de petició, es fa 
evident que la finalitat bàsica de qualsevol norma re-
guladora del procediment aplicable ha de tendir fona-
mentalment a precisar els criteris de delimitació del 
concepte i a la diferenciació amb altres iniciatives i a 
establir unes pautes de tramitació objectives i clares 
que, alhora, garanteixin tots els drets dels ciutadans en 
aquest tipus de procediment.

L’article 60 del Reglament del Parlament es refereix no més 
a aquest segon aspecte i ho fa, a més, sense deter minar-
ne una seqüència completa, considerant les diverses vi-
cissituds que pot tenir la tramitació de les peticions en 
seu parlamentària. Per aquesta raó cal elaborar aquests 
criteris, per tal de disposar d’un marc aplicable precís 
que garanteixi al mateix temps un tractament objectiu i 
igual de totes les peticions que pugui rebre el Parlament 
i hagi de substanciar la Comissió de Peticions.

Convé recordar que aquest complement regulador amb 
la finalitat de facilitar l’exercici del dret de petició en 
seu parlamentària i donar-li més seguretat jurídica té 
nombrosos precedents en el dret comparat, com posa 
en relleu el fet que algunes comunitats autònomes hagin 
establert aquest tipus de desenvolupament (per exemple 
Madrid i Múrcia), o l’existència de reglaments, regles 
o procediments, directives o ordenances, com és el cas 
del Bundestag i d’alguns estats federals d’Alemanya, del 
Parlament escocès, de l’Assemblea Nacional francesa o 
del Parlament Europeu.

5. Cal assenyalar, finalment, que aquests criteris també 
permeten precisar i aclarir aspectes relatius a la compe-
tència del Parlament en funció dels diferents continguts 
o pretensions que es formulin mitjançant l’exercici del 
dret de petició.

El dret de petició es pot adreçar a qualsevol institució 
pública, administració o autoritat, i això pot suscitar 
alguna dificultat d’interpretació sobre la capacitat de 
decisió de les peticions rebudes, en la mesura que la Llei 
orgànica 4/2001 estableix expressament la declaració 
d’inadmissibilitat d’una petició per manca de compe-
tència del seu destinatari amb la consegüent obligació 
de tramesa a la institució o l’òrgan competent (art. 10).

Això suscita la qüestió de com avaluar la competència 
del Parlament amb relació al contingut de les peticions, 
especialment en els casos en què la petició presenta una 
queixa o un suggeriment sobre l’activitat d’una admi-
nistració pública. Una resposta podria ésser la de cir-
cumscriure la competència del Parlament a les peticions 
que formulen propostes o suggeriments amb relació a 
la funció legislativa. Tanmateix, aquest criteri sembla 
excessivament limitador en la mesura que la funció del 
Parlament no es limita al camp normatiu, sinó que in-
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2. Les peticions electròniques poden tenir caràcter pú-
blic o caràcter privat d’acord amb la voluntat expressada 
per la persona peticionària.

3. Les peticions electròniques de caràcter privat es tra-
miten com les peticions escrites i no es fa publicitat del 
contingut en el web del Parlament.

4. Les peticions electròniques de caràcter públic són 
les que es publiquen en el web del Parlament, ja sigui 
amb les dades personals dels peticionaris o excloent-les 
per raó de l’article 6. Les peticions electròniques de ca-
ràcter públic permeten adhesions d’altres persones des-
prés d’haver estat admeses a tràmit. Els adherents s’han 
d’identificar amb el nom i els cognoms i, si s’escau, 
poden publicar un comentari en el web. Les adhesions 
s’han de formalitzar pels mitjans electrònics que acordi 
el Parlament, i el nombre d’adhesions s’ha de fer públic 
en el web. Durant el període d’adhesions resten suspesos 
la tramitació de la petició electrònica i el període de tres 
mesos per a resoldre establert per l’article 17.

5. La Comissió de Peticions, atenent la naturalesa i les 
dades contingudes en una petició, es reserva la potestat 
de tramitar com a petició electrònica privada una petició 
per a la qual s’ha sol·licitat el caràcter públic.

Article 9. Acusament de recepció

1. La Comissió de Peticions ha d’acusar recepció de la 
presentació de la petició.

2. L’acusament de recepció s’ha de comunicar a la per-
sona o persones interessades dins els deu dies següents 
a la recepció de la petició en els termes establerts per 
l’article 6.

Article 10. Examen preliminar de les peticions

1. La Comissió de Peticions, un cop rebuda la petició, 
ha de comprovar-ne l’adequació als requisits establerts 
perquè pugui ésser admesa. També ha de verificar que el 
seu contingut correspon a la competència del Parlament 
i que hi concorren les altres condicions per a l’admissió 
de peticions.

2. La Mesa ampliada de la Comissió és l’encarregada 
de fer la valoració de les peticions, amb l’assessorament 
dels serveis del Parlament.

Article 11. Solució de defectes

1. Si l’escrit de petició no compleix els requisits formals 
exigibles, el president o presidenta de la Comissió ha 
de requerir a la persona interessada que solucioni els 
defectes detectats en el termini de quinze dies.

2. Si dins el termini de quinze dies no són solucionats 
els defectes, es considera desistida la petició i es pro-
cedeix a fer-ne l’arxivament amb expressió de la causa.

Article 12. Requeriment de documentació

1. La Mesa ampliada de la Comissió de Peticions pot 
requerir als peticionaris l’aportació de dades o docu-
ments complementaris que estiguin a llur abast, quan 
resultin essencials o imprescindibles per a examinar i 
valorar la petició.

3. Tampoc no es consideren peticions les simples ex-
pressions d’opinió que no inclouen cap demanda d’ac-
tuació, ni els escrits el contingut dels quals es limita 
a demanar informació o a formular una crítica o una 
declaració d’aprovació.

Article 5. Formalització de les peticions

1. Les peticions es poden formular per escrit o emprant 
els mitjans electrònics en els termes establerts pel Par-
lament per a la tramitació d’iniciatives presentades amb 
aquest format. Les peticions escrites i les peticions elec-
tròniques tenen els mateixos efectes.

2. Les peticions han d’incloure: 

a) La identitat de la persona o les persones sol·licitants.

b) La nacionalitat, si escau.

c) L’objecte de la petició.

d) L’adreça de correu electrònic o la signatura electrò-
nica, en el cas de peticions electròniques; o la signa-
tura manuscrita o per mitjà de qualsevol altra tècnica 
que permeti acreditar l’autenticitat de la persona o les 
persones peticionàries, en el cas de peticions escrites.

e) El lloc i el mitjà triats per a la pràctica de les noti-
ficacions.

3. Les peticions col·lectives han d’incloure la signatura 
manuscrita, l’adreça de correu electrònic o la signatura 
electrònica de tots els peticionaris, llevat que se n’acre-
diti fefaentment la representació.

4. Les peticions es poden presentar en català, com a llen-
gua pròpia de Catalunya, i en castellà o en aranès, com a 
llengües oficials a Catalunya. La Comissió de Peticions 
pot decidir admetre a tràmit peticions presentades en 
altres llengües.

Article 6. Presentació de les peticions escrites

1. Les peticions escrites es poden presentar al Registre 
del Parlament o enviar al Parlament per qualsevol mitjà 
que permeti deixar constància de la tramesa.

2. Les peticions escrites també poden ésser trameses 
per altres institucions públiques quan s’hagin presentat 
davant d’aquestes i considerin que la competència per 
a examinar-les és del Parlament.

Article 7. Confidencialitat de dades personals

1. Els peticionaris poden demanar que es garanteixi la 
confidencialitat de llurs dades, fent-ho constar així en 
la petició o mitjançant un acte posterior.

2. La no-exigència de confidencialitat no exclou que la 
Comissió de Peticions hagi de tenir especial cura en 
la protecció de les dades personals en els tràmits que 
puguin tenir transcendència pública.

Article 8. Regles especials de tramitació per a 
les peticions electròniques

1. El sistema de peticions per via electrònica es basa en 
els principis de veracitat i ple respecte a l’exercici del 
dret constitucional.
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2. La Mesa ampliada ha de formular la proposta de res-
posta de cada petició i presentar-la a la Comissió.

3. La proposta de resposta pot incloure com a tràmit 
previ: 

a) El suggeriment de convocatòria de la persona o per-
sones peticionàries perquè informin sobre els aspectes 
de la petició que considerin pertinents.

b) El suggeriment de compareixença de persones o d’or-
ganitzacions ciutadanes quan es consideri convenient 
per a la tramitació de la petició.

c) La sol·licitud d’informació a una comissió parlamen-
tària, al Govern o els departaments competents, o a 
qualsevol altre òrgan de la Generalitat, d’altres admi-
nistracions públiques, autoritats o institucions, d’acord 
amb el que disposen les lletres a, c i d de l’article 60.3 
del Reglament del Parlament.

4. La Comissió ha d’adoptar un acord sobre els tràmits 
a què es refereix l’apartat 3 en funció de la proposta 
de la Mesa ampliada. En el cas de la lletra a cal que la 
convocatòria sigui proposada formalment per un grup 
parlamentari, com a mínim.

5. Les sol·licituds d’informació adreçades al Govern, als 
departaments competents i a qualsevol autoritat o ins-
titució dependent de la Generalitat o dels ens locals de 
Catalunya han d’ésser ateses en un termini no superior 
a vint-i-un dies, d’acord amb el que estableix l’article 
48.2.a del Reglament del Parlament.

Article 17. Respostes de les peticions

1. La Comissió de Peticions ha de contestar les peticions 
admeses a tràmit i ha de notificar l’acord adoptat a la 
persona o persones interessades en el termini màxim de 
tres mesos a comptar de la data de presentació. Aquest 
termini queda en suspens en el cas que se n’hagi dema-
nat la solució de defectes o requerit una informació en 
els termes establerts pels articles 11 i 12, i també durant 
els períodes de vacances parlamentàries.

2. El termini de tres mesos establert per l’apartat 1 co-
mença a comptar, en el cas de les peticions formula-
des en el període que va des que es dissol el Parlament 
fins que es constitueix el següent, a partir de la data 
de constitució de la Comissió de Peticions del període 
següent. En tots els casos, s’ha d’informar els peticio-
naris d’aquesta circumstància, i també de l’inici de la 
tramitació.

3. Si la Comissió considera fonamentada la petició, ha 
d’adoptar una o algunes de les mesures següents: 

a) Remetre-la als grups parlamentaris, perquè, si ho 
creuen convenient, puguin promoure una iniciativa le-
gislativa.

b) Remetre-la al Govern o als departaments competents 
per raó de la matèria.

c) Remetre-la al Síndic de Greuges, als efectes establerts 
per la legislació competent.

d) Remetre-la a qualsevol altra institució o administra-
ció pública.

2. L’incompliment del requeriment de documentació no 
comporta, per si mateix, la inadmissió de la petició, 
però la Comissió ho pot tenir en compte als efectes de 
la resposta final.

Article 13. Avaluació de la competència

1. La Comissió de Peticions tramita i resol les peticions 
que tinguin com a objecte assumptes de la competència 
del Parlament.

2. A aquests efectes, s’entén que són competència del 
Parlament les sol·licituds, els suggeriments i les queixes 
que tenen relació amb la funció legislativa i les funcions 
d’impuls i control de l’acció política i de Govern en el 
marc de les competències que l’Estatut atribueix a la 
Generalitat.

Article 14. Inadmissió de les peticions

1. La Comissió de Peticions, a proposta de la Mesa am-
pliada, no admet les sol·licituds, els suggeriments ni les 
queixes presentats en els supòsits següents: 

a) Si per llur contingut no poden ésser considerats un 
exercici del dret de petició, d’acord amb el que deter-
minen els articles 3 i 4.

b) Si per llur contingut es constata que l’ordenament 
jurídic estableix que poden ésser satisfets mitjançant 
un procediment específic diferent del regulat per la le-
gislació sobre peticions (procediment parlamentari, ad-
ministratiu o judicial).

c) Si sobre llur objecte existeix un procediment parla-
mentari, administratiu o judicial ja iniciat, mentre no 
recaigui un acord o una resolució ferma.

d) Si llur objecte és aliè a les competències del Parla-
ment de Catalunya.

2. En el cas que la Comissió hagi demanat la correcció 
de defectes i aquesta no s’hagi produït dins de termini, 
es considera desistida la petició sense necessitat de de-
claració d’inadmissibilitat.

3. Si la inadmissibilitat es fonamenta en la manca de 
competència, la Comissió de Peticions l’ha de trametre a 
la institució, l’administració o l’organisme que consideri 
competent en el termini dels deu dies següents i ho ha 
de comunicar als peticionaris.

Article 15. Declaració d’inadmissibilitat

1. La declaració d’inadmissibilitat s’ha de motivar i s’ha 
d’adoptar i notificar a la persona o persones interessades 
dins el termini dels quaranta-cinc dies hàbils següents 
a la presentació de l’escrit de petició.

2. La notificació ha d’exposar i justificar les causes de 
la inadmissió i, si escau, ha d’indicar el procediment 
que la persona o persones interessades poden seguir 
per a satisfer l’objecte de llur petició, el marc normatiu 
aplicable i l’òrgan competent per a resoldre-la.

Article 16. Tramitació de les peticions

1. Les peticions admeses a tràmit són objecte d’examen 
i valoració per la Mesa ampliada de la Comissió de Pe-
ticions, amb l’assessorament dels serveis de la cambra.
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Article 23. Garanties dels peticionaris

Els acords de la Comissió que rebutgin les peticions 
o només les acceptin parcialment queden sotmesos al 
règim de garanties establert per l’article 42 de la Llei 
orgànica del Tribunal Constitucional.

Article 24. Conversió d’iniciatives legislatives 
populars en peticions

1. Si una iniciativa legislativa popular és declarada in-
admissible perquè no compleix tots els requisits exigits 
en la seva normativa reguladora, es pot convertir en una 
petició si així ho demana almenys una quarta part dels 
seus signataris.

2. Les peticions que demanin l’adopció o la modifica-
ció d’una norma no poden ésser rebutjades i arxivades 
per l’únic fet que no s’hagi seguit el procediment d’una 
iniciativa legislativa popular.

Article 25. Memòria anual d’activitats

1. La Comissió de Peticions ha d’elaborar i aprovar una 
memòria anual sobre les seves activitats, memòria que 
ha de presentar al Ple del Parlament durant el primer 
període de sessions de l’any següent.

2. La memòria anual ha de fer referència a totes les pe-
ticions rebudes i a les decisions adoptades respecte a 
aquestes. També pot incloure les consideracions i els 
suggeriments que la Comissió consideri pertinents d’a-
cord amb la seva experiència de treball.

3. Correspon al Ple del Parlament l’aprovació de la me-
mòria, que ha d’ésser publicada amb garantia de reserva 
de les dades de caràcter personal que pugui contenir.

Article 26. Convenis amb altres institucions

1. La Comissió de Peticions pot demanar a la Mesa del 
Parlament l’adopció de convenis amb altres institucions 
que es considerin necessaris o convenients per a facili-
tar la tramitació de les peticions.

2. La Comissió de Peticions ha d’impulsar d’una ma-
nera especial l’adopció d’un conveni amb el Síndic de 
Greuges per tal de coordinar les actuacions respectives 
en el cas de peticions que formulin queixes relatives a 
l’activitat de les administracions públiques sotmeses a 
la supervisió del Síndic de Greuges.

Palau del Parlament, 23 de març de 2010

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

4. La Comissió pot adoptar resolucions que assumeixin 
totalment o parcialment el contingut de les peticions 
presentades, i també pot formular recomanacions so-
bre aquestes als poders públics i a les institucions. Les 
resolucions o les recomanacions s’han d’acompanyar, si 
escau, a la tramesa a què es refereix l’apartat 3.

5. La tramesa d’una petició al Síndic de Greuges és pro-
cedent si del contingut de la petició es desprèn la for-
mulació d’una queixa amb relació a les activitats d’una 
administració pública que correspon de supervisar al 
Síndic de Greuges, d’acord amb l’Estatut i la llei regula-
dora d’aquesta institució. En aquest cas la petició també 
s’ha de remetre a la Comissió del Síndic de Greuges, als 
efectes del que estableix l’article 2.2, paràgraf segon, de 
la Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic de Greuges.

Article 18. Arxivament de les peticions

Si la Comissió no considera prou fonamentada la petició 
ha d’acordar-ne l’arxivament sense cap més tràmit.

Article 19. Motivació de la decisió

1. La Comissió ha de motivar les decisions que adopti 
d’acord amb els articles 17 i 18.

2. La notificació ha d’expressar succintament però su-
ficientment les raons i els arguments fàctics i jurídics 
pels quals s’accepta o es rebutja la petició.

Article 20. Notificació de la decisió

1. La notificació de la decisió de la Comissió s’ha de fer 
dins el termini establert per l’article 17.1.

2. La notificació s’ha de fer per correu o per qualsevol 
altre mitjà que permeti tenir constància de la recepció.

3. La notificació ha d’incloure la decisió íntegra de la 
Comissió i, si escau, còpia de l’escrit de tramesa a una 
altra institució.

4. La Comissió també pot acordar, quan ho consideri 
convenient, la publicació de la decisió en el Butlletí Ofi
cial del Parlament de Catalunya.

Article 21. Tramesa cautelar al Síndic de Greuges

1. Si de l’examen preliminar d’una petició es dedueix 
que formula una queixa que es pròpia de la competèn-
cia del Síndic de Greuges, la Mesa ampliada ho ha de 
comunicar d’una manera immediata a aquella institució, 
sens perjudici de seguir-ne la tramitació corresponent.

2. Si l’examen preliminar posa en evidència que la pe-
tició es limita a formular una queixa pròpia de l’àmbit 
de competències del Síndic de Greuges, sense cap altra 
sol·licitud o suggeriment addicionals, la Mesa ampliada 
l’ha de trametre a la Comissió del Síndic de Greuges 
perquè hi sigui tramitada.

Article 22. Reiteració de peticions

La Comissió de Peticions arxiva sense més tràmit les 
peticions que en reprodueixin altres d’anteriors o insis-
teixin en les demandes ja resoltes per la Comissió.
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
529/VIII,	sobre	la	commemoració	de	la	
personalitat	de	Francesc	Ferrer	i	Guàrdia
Tram. 290-00471/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
657)

En el BOPC 657, a la pàg. 71:

On diu:

«Josep-Lluís Carod-Rovira
Conseller de la Vicepresidència»

Ha de dir:

« Josep-Lluís Carod-Rovira
Vicepresident del Govern»

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
657)

En el BOPC 657, a la pàg. 74:

On diu:

«Josep-Lluís Carod-Rovira
Conseller de la Vicepresidència»

Ha de dir:

« Josep-Lluís Carod-Rovira
Vicepresident del Govern»

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
516/VIII,	sobre	les	compensacions	i	les	
mesures	de	protecció	per	l’hospitalitza
ció	de	familiars
Tram. 290-00460/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 68479 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00460/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 516/VIII, 
sobre les compensacions i les mesures de protecció per 
l’hospitalització de familiars.

Comissió competent: Comissió de Salut

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
do nar compliment a la Resolució 516/VIII, sobre les 
compensacions i les mesures de protecció per l’hospi-
talització de familiars (núm. tram. 290-00460/08), us 
informo del següent: 

El projecte d’instrucció d’ajuts per despeses d’estada i 
manutenció a ciutadans residents a Catalunya amb as-
sistència sanitària assegurada pel Servei Català de la 
Salut, iniciarà la seva tramitació properament per tal 
que pugui ser aprovat al llarg d’aquest any 2010. Us 
adjunto la versió d’instrucció que s’està treballant.

Aquesta instrucció té per objecte establir la regulació 
en l’àmbit del Servei Català de la Salut del règim dels 
ajuts per despeses d’estada i manutenció a la ciutadania 
resident a Catalunya amb dret reconegut a l’atenció sa-
nitària pública, que han de rebre una atenció sanitària 
a càrrec del Servei Català de la Salut fora de la regió 
sanitària de residència del ciutadà o bé fora de l’àm-
bit territorial del CatSalut en els supòsits previstos per 
aquesta Instrucció.

Barcelona, 15 de març de 2010 

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

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



29 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 662

74

INFORMACIó

4.50.01.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
540/VIII,	sobre	la	seguretat	viària	a	la	in
tersecció	de	la	carretera	C563	d’accés	
a	Josa	de	Cadí	(Alt	Urgell)
Tram. 290-00480/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 68394 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00480/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 540/VIII, 
sobre la seguretat viària a la intersecció de la carretera 
C-563 d’accés a Josa de Cadí (Alt Urgell).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 540/VIII, sobre la seguretat 
viària a la intersecció de la carretera C-563 d’accés a 
Josa de Cadí (Alt Urgell) (núm. tram. 290-00480/08), 
us informo del següent: 

S’ha iniciat la redacció del projecte de Millora de les 
característiques superficials. Carretera C-563 del PK 
0+000 al 15+550. Tram: Tuixén - Gósol. Dins d’aquest 
projecte, a més de la renovació de les característiques 
superficials del paviment existent a la carretera, s’in-
clourà l’ordenació de la cruïlla d’accés a la població de 
Josa de Cadí.

Barcelona, 11 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
539/VIII,	sobre	el	millorament	de	les	co
municacions	entre	Igualada	i	Manresa	
i	Vilafranca	del	Penedès	i	Vilanova	i	la	
Geltrú
Tram. 290-00479/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 68391 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00479/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 539/VIII, 
sobre el millorament de les comunicacions entre Igua-
lada i Manresa i Vilafranca del Penedès i Vilanova i la 
Geltrú.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 539/VIII, sobre el millora-
ment de les comunicacions entre Igualada i Manresa 
i Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú (núm. 
tram. 290-00479/08), us informo del següent: 

El Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 
aprovat pel Govern ja incorpora dins de les millores a 
implantar en la xarxa de transport públic en auto-
bús, com a serveis de vertebració territorial la millora de 
les comunicacions entre Igualada i Manresa i unes noves 
co municacions entre Manresa– Igualada– Vilafranca del 
Penedès i Vilanova i la Geltrú, aprofitant l’eix Dia gonal.

En aquest sentit, tot i que actualment es pot circular en 
aquest tram per l’antiga carretera, els nous serveis de 
transport públic només podran entrar en funcionament 
un cop finalitzin les obres, les quals tenen prevista la 
seva finalització pel segon semestre de 2012.

Sense perjudici de l’exposat i en compliment del PTVC, 
durant el primer semestre del 2010 es posarà en funcio-
nament una millora de les connexions en autobús entre 
Vilanova i Vilafranca, d’acord amb el Pla de millora de 
serveis de la comarca del Garraf realitzat durant l’any 
2009.

Barcelona, 11 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
542/VIII,	sobre	el	millorament	de	la	línia	
de	tren	BarcelonaPuigcerdà
Tram. 290-00482/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 68400 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00482/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 542/VIII, 
sobre el millorament de la línia de tren Barcelona-Puig-
cerdà.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 542/VIII, sobre el mi-
llorament de la línia de tren Barcelona-Puigcerdà (núm. 
tram. 290-00482/08), us informo del següent: 

Un cop assumida la transferència del servei de Rodalies, 
en la sessió del dia 17 de febrer de 2010 de l’Òrgan 
mixt de coordinació Renfe - Generalitat s’ha debatut 
el Pla d’actuacions de millora del servei de rodalies 
2010-02012 en el qual es contempla l’entrada en funcio-
nament d’aquest servei semidirecte el quart trimestre 
del 2010.

Barcelona, 11 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
541/VIII,	sobre	les	obres	de	tancament	
perimetral	de	l’estació	de	tren	de	Car
dedeu	(Vallès	Oriental)	i	la	construcció	
d’un	pas	inferior	sota	les	vies
Tram. 290-00481/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 68397 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00481/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 541/VIII, 
sobre les obres de tancament perimetral de l’estació de 
tren de Cardedeu (Vallès Oriental) i la construcció d’un 
pas inferior sota les vies.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 541/VIII, sobre les obres 
de tancament perimetral de l’estació de tren de Carde-
deu (Vallès Oriental) i la construcció d’un pas inferior 
sota les vies (núm. tram. 290-00481/08), us informo 
del següent: 

Les obres corresponents al tancament perimetral de 
l’estació de Cardedeu han estat finalitzades recentment 
per part de l’Administrador d’Infraestructures Ferrovià-
ries (ADIF), permetent el tancament de bona part del 
contorn de l’estació.

D’altra banda, l’Adif ha adjudicat, aquest mes de gener, 
les obres per a la construcció d’un nou pas inferior per 
a vianants sota les vies, el qual permetrà garantir la mo-
bilitat entre les zones urbanes situades a ambdós costats 
del ferrocarril en condicions de seguretat.

Aquesta actuació ha estat objecte d’un conveni de col-
laboració entre l’Adif i l’Ajuntament de Cardedeu que 
ha permès l’impuls de l’actuació.

Tot i així, la Generalitat de Catalunya està d’acord a im-
pulsar i accelerar en la mesura del possible, l’execució 
dels treballs en curs.

Barcelona, 11 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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puntualitat del servei i que s’han atès també d’altres peti-
cions de la plataforma d’usuaris del servei com la mi-
llora del sistema d’atenció a l’usuari, el reforç de l’oferta 
de trens en els moments de major demanda com els 
divendres, l’increment del nombre de serveis que sur-
ten i arriben a Figueres o la modificació d’algun horari 
per tal de garantir l’arribada a Barcelona en una hora 
adequada per als desplaçaments laborals.

Així mateix, s’ha incrementat el termini de durada dels 
abonaments de 10 viatges i s’ha habilitat la possibili-
tat de pagament dels abonaments mensuals mitjançant 
targeta de crèdit. S’està treballant tambè per a la im-
plantació progressiva de títols de transport en màquines 
autovenda.

Per últim, el Govern de l’Estat també ha manifestat que 
Renfe no incrementarà el preu dels serveis encara que 
es produeixi la incorporació de nou material mòbil com 
està planificat, mentre durin les obres de la nova línia 
d’alta velocitat i d’adaptació de la línia actual que estan 
afectant l’explotació dels serveis de mitjana distància a 
les comarques gironines.

Barcelona, 11 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
544/VIII,	sobre	la	inclusió	de	la	construc
ció	d’una	estació	de	tren	a	Montornès	
del	Vallès	(Vallès	Oriental)	en	el	projecte	
d’execució	d’obres	del	Pla	d’infraestruc
tures	ferroviàries	de	rodalia	de	Barcelona	
per	al	període	20082015
Tram. 290-00484/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 68406 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00484/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 544/VIII, 
sobre la inclusió de la construcció d’una estació de tren 
a Montornès del Vallès (Vallès Oriental) en el projecte 
d’execució d’obres del Pla d’infraestructures ferroviàries 
de rodalia de Barcelona per al període 2008-2015.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 544/VIII, sobre la inclusió 
de la construcció d’una estació de tren a Montornès 
del Vallès (Vallès Oriental) en el projecte d’execució 
d’obres del Pla d’infraestructures ferroviàries de roda-
lia de Barcelona per al període 2008-2015 (núm. tram. 
290-00484/08), us informo del següent: 

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
543/VIII,	sobre	les	compensacions	als	
usuaris	de	Renfe	de	les	comarques	gi
ronines	en	cas	de	retards	i	sobre	la	de
fensa	de	les	peticions	que	la	plataforma	
d’usuaris	fa	a	Renfe
Tram. 290-00483/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 68403 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00483/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 543/VIII, 
sobre les compensacions als usuaris de Renfe de les 
comarques gironines en cas de retards i sobre la defensa 
de les peticions que la plataforma d’usuaris fa a Renfe.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 543/VIII, sobre les 
compensacions als usuaris de Renfe de les comarques 
gironines en cas de retards i sobre la defensa de les 
peticions que la plataforma d’usuaris fa a Renfe (núm. 
tram. 290-00483/08), us informo del següent: 

Aquest Departament ha dut a terme un seguit d’actu-
acions davant l’Administració General de l’Estat com 
a titular actual dels serveis ferroviaris de mitjana dis-
tància que donen servei a les comarques gironines, per 
tal de millorar les condicions de prestació d’aquests 
serveis tant des del punt de vista del confort i como-
ditat del material mòbil emprat com del tractament de 
les incidències que es puguin produir de forma que els 
usuaris puguin gaudir de sistemes de compensació en 
cas de retards.

Així mateix, s’ha posat de manifest la necessitat de ga-
rantir que les obres en execució afectin en la menor me-
sura possible el temps de recorregut d’aquests serveis, tot 
i ser conscients de la dificultat que això pot comportar.

Aquests plantejaments han estat exposats als usuaris 
dels serveis afectats als quals també s’ha informat que 
en tot cas correspon a l’Administració General de l’Estat 
la fixació de les tarifes dels serveis i la determinació de 
possibles compensacions.

En aquest sentit, tenim constància que per part del Go-
vern de l’Estat ha manifestat als usuaris la disposició 
de Renfe per a acordar un sistema de compensacions 
en casos de retards similars als de la devolució exprés 
dels serveis de rodalia.

D’altra banda, el Govern de l’Estat ha informat que s’es-
tà fent un seguiment permanent per tal de garantir la 
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
549/VIII,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	
de	fiscalització	6/2009,	referent	a	l’Au
toritat	del	Transport	Metropolità,	corres
ponent	al	2005
Tram. 290-00489/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 68409 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00489/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 549/VIII 
del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’In-
forme de fiscalització 6/2009, referent a l’Autoritat del 
Transport Metropolità, corresponent al 2005.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 549/VIII del Parlament de 
Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
6/2009, referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, 
corresponent al 2005 (núm. tram. 290-00489/08), us 
informo del següent: 

Fiscalització dels estats financers 

1) Règim comptable

A partir de l’exercici 2006 l’ATM, seguint les instruc-
cions de la Intervenció General del Departament d’Eco-
nomia i Finances, ja porta la seva comptabilitat d’acord 
amb el Pla general de comptabilitat pública de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2) Compensació de saldos deutors i creditors

Es considera correcte el criteri seguit per l’entitat.

3) Heterogeneïtat en la presentació d’ingressos i des-
peses financeres

Recomanació resolta en l’exercici 2005.

4) Heterogeneïtat en la imputació de certes despeses

L’ATM comptabilitza en el seu compte de resultats com 
a transferència corrent, totes aquelles despeses que rea-
litza a través de capítol 4, és a dir que el tractament que 
fa és des d’aquest punt de vista homogeni. A més cal dir 
que aquestes despeses tenen en el pressupost d’ingres-
sos el mateix tractament, és a dir que es comptabilitzin 
també com a transferències corrents.

5) Increment de les despeses de personal

En l’apartat d’al·legacions d’aquest mateix informe, l’ATM 
va explicar clarament quins passos va seguir a l’hora d’a-
plicar la normativa laboral que segueix el nostre Con-

Aquest Departament va promoure conjuntament amb 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès una reunió amb 
la Direcció General d’Infraestructures Ferroviàries del 
Ministeri de Foment, en la qual se li va traslladar la sol-
licitud d’inclusió d’una estació a Montornès del Vallès.

Fruit d’aquestes converses, el Ministeri de Foment es 
va comprometre a estudiar tècnicament la viabilitat de 
l’estació, tant pel que fa a la seva execució tècnica com 
pel que fa a la seva viabilitat socioeconòmica, d’acord 
amb els resultats que s’obtinguin d’un estudi de deman-
da servida i inversió prevista.

Barcelona, 11 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
547/VIII,	sobre	l’adopció	de	l’himne	es
crit	per	W.	H.	Auden	i	compost	per	Pau	
Casals	el	1971	com	a	himne	de	l’Orga
nització	de	les	Nacions	Unides
Tram. 290-00487/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 68300 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.03.2010

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament i, per tal de donar compliment a la Reso-
lució 547/VIII (290-00487/08) del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’adopció de l’himne escrit per W. H. Au-
den i compost per Pau Casals el 1971 com a himne de 
l’Organització de les Nacions Unides, sol·licito pròrroga 
del termini de la tramitació de referència.

Barcelona, 15 de març de 2010

Josep-Lluís Carod-Rovira
Vicepresident del Govern

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Vicepresident del Govern (reg. 68300).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies més 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
30.04.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.03.2010.
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en el capital social de l’empresa que sigui suficient per 
equilibrar l’aportació pública.

Igualment en referit acord es facultava al Director ge-
neral de l’ATM per a la signatura de tots aquells do-
cuments que siguin de menester per a l’efectivitat de 
l’acord, en els termes prescrits.

En data 16 de març de 2009 s’ha procedit a formalitzar 
el text refós del contracte administratiu per a la redacció 
del projecte, la construcció i l’explotació d’un sistema 
de tramvia en el corredor Diagonal - Baix Llobregat de 
l’àrea de Barcelona, el qual adapta els instruments regu-
ladors del Sistema de Tramvia Diagonal - Baix Llobre-
gat a la seva realitat física, econòmica i jurídica actual, i 
refon en un únic document tots els instruments atorgats 
fins a la data entre l’ATM i la Societat Concessionària 
per raó de la redacció del projecte, construcció i explo-
tació del Sistema.

El Consell d’administració de l’ATM en data 17 d’abril 
de 2009 ha donat la conformitat al Text Refós del Con-
tracte de Concessió del Sistema Diagonal - Baix Llo-
bregat, que incorpora les prescripcions establertes en 
el Consell d’Administració de data 17 de setembre de 
2008, tot ratificant les actuacions dutes a terme per part 
del Director general de l’ATM per a l’efectivitat del pre-
citat contracte en tots els seus termes.

• Sistema tramviari Sant Martí - Besòs: 

En data 3 de gener de 2003 es va procedir a signar el 
Contracte de Concessió del Sistema de Tramvia Sant 
Martí - Besòs.

Des de la data de la seva subscripció, fins a l’actualitat s’ha 
procedit a efectuar diverses modificacions contractuals, 
les quals han estat degudament aprovades pels Consell 
d’Administració de l’ATM, de dates: 3 de desembre de 
2004 (s’aprova el modificat número 1), 24 de gener de 
2005 (s’aprova el modificat número 2), 18 d’abril de 2005 
(delega al Comitè Executiu l’aprovació del modificat 3.2, 
que aprova en data 2 de d’octubre de 2005), 24 de desem-
bre de 2005 (s’aprova el modificat número 3.1) 9 d’octubre 
de 2006 (s’aprova el modificat número 4) i 17 de juliol de 
2009 (tancament econòmic de les obres).

La perfecció de les modificacions contractuals és evi-
dent que s’ha produït, atesa la concurrència de volun-
tats manifestes emanades de l’òrgan de contractació i 
del contractista (extrem acreditable documentalment), 
malgrat en uns casos no s’hagi materialitzat estrictu 
sensu la formalització en document administratiu –en 
termes de l’article 54 TRLCAP–, i en altres supòsits la 
formalitat s’hagi dut a terme extemporàniament.

2) Reajustament de les fiances de les obres dels sistemes 
tramviaris

• Sistema tramviari Diagonal - Baix Llobregat: 

En data 16 de març de 2009, tal i com ja hem indicat 
en el punt precedent, s’ha procedit a formalitzar el text 
refós del contracte administratiu per a la redacció del 
projecte, la construcció i l’explotació d’un sistema de 
tramvia en el corredor Diagonal - Baix Llobregat de 
l’àrea de Barcelona, el qual adapta els instruments regu-
ladors del Sistema de Tramvia Diagonal - Baix Llobre-

sorci, tal i com ja va succeir en els informes 4/2006 i 
25/2008 de la Sindicatura de Comptes per als exercicis 
2003 i 2004 respectivament.

Fiscalització de la liquidació pressupostària

1) Règim d’autoritzacions de les modificacions de crèdit

Recomanació resolta en l’exercici 2005.

Fiscalització de la contractació (1)

1) Fraccionament de l’objecte de certs contractes

El fraccionament que esmenta l’informe significa des 
del punt de vista quantitatiu que l’ATM va sobrepassar 
en 95 euros el límit màxim establert en els contractes 
menors (12.020 euros); es tractava en aquest cas de la 
despesa contractada amb una agència de viatges, des-
pesa que per la seva naturalesa sovint resulta fàcil que 
pugui superar la previsió inicial realitzada.

Un altre fraccionament que fa referència l’informe és la 
despesa en el dossier de premsa electrònic que, cal desta-
car, no va superar el límit de 12.020 euros dels contactes 
menors (comenten que l’ATM renova aquest contracte i 
que el que s’hauria de fer és una contractació de serveis 
superior a un any).

4) Informació dels contractes a la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de Catalunya (JCCAC)

L’ATM sí que ha informat a la JCCAC dels contractes, 
tot i que ho ha fet un cop superat el termini de dos 
mesos.

6) Manca de registre sistemàtic de la documentació 

L’ATM registra amb cura tota la documentació a través 
del seu programa de Registre d’Entrada i Sortida, tot i 
que és possible que en alguns casos (molt específics) 
hagi pogut haver algun error al respecte.

(1) Les observacions 2), 3), 5) i 7) no es consideren 
tota vegada que el propi informe indica que ja no són 
aplicables

Fiscalització d’altres actuacions

1) Variacions en les obres dels tramvies: formalització 
contractual i formalització del finançament

• Sistema tramviari Diagonal - Baix Llobregat: 

El Consell d’administració de l’ATM en data 17 de se-
tembre de 2008 va aprovar la proposta de Text Refós 
del Contracte de Concessió del Sistema Diagonal - Baix 
Llobregat, tot condicionant l’efectivitat de l’acord: 

– A que s’assolís un compromís satisfactori amb el con-
cessionari pel que fa a la participació del sector públic 
en el capital social de l’empresa resultant de la integra-
ció del Tramvia Metropolità, S.A. amb l’Operadora del 
Tramvia Metropolità, S.A.

– A que el concessionari assumeixi el cost de la inver-
sió addicional per l’adquisició de 4 nous tramvies i els 
nous equips de televigilància sense cap compensació 
per part de l’Administració, o alternativament, a que el 
sector públic assoleixi una participació suplementària 
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2002-2009); aquest informe s’ha tramés també a la Sin-
dicatura de Comptes

Barcelona, 11 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

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

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	Co
missió	d’Acció	Exterior	i	de	la	Unió	Eu
ropea	amb	el	vicepresident	del	Govern	
sobre	les	línies	estratègiques,	els	objec
tius	operatius	i	les	actuacions	prioritàri
es	del	Pla	d’acció	exterior	del	Govern	de	
Catalunya
Tram. 354-00315/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea, en la sessió núm. 20, tinguda el dia 18.03.2010 
(DSPC-C 782).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	Co
missió	d’Economia,	Finances	i	Pressu
post	amb	el	conseller	d’Economia	i	Fi
nances	sobre	l’actuació	del	Govern	amb	
relació	a	la	suspensió	del	subministra
ment	elèctric	a	les	comarques	de	Girona	
com	a	conseqüència	de	la	nevada	del	8	
de	març	de	2010
Tram. 354-00316/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 68277).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

gat, el qual estableix expressament en la seva clàusula 
setzena la regularització de la fiança exigible a Tram-
via Metropolità, S.A., per import de 542.826,81 Euros, 
complint així els requeriment legalment exigibles, per 
aplicació dels articles 38 i 43 de la Llei de contractes de 
les administracions públiques 13/1995

• Sistema tramviari Sant Martí - Besòs: 

Tal com preveu el punt 7 de la clàusula sisena del con-
tracte de Concessió del Sistema de Tramvia Martí - Be-
sòs, subscrit en data 3 de gener de 2003, acabades les 
obres e iniciada l’explotació, la societat concessionària 
té dret a que se li procedeixi a la devolució de la fiança, 
transcorregut un any des de l’emissió de l’acta de con-
formitat de les obres.

En data 16 de juny de 2008 es va posar en servei la línia 
T6 del Trambesòs (que dóna servei entre les parades de 
Gorg i Estació de Sant Adrià, passant per la Rambla de 
la Mina), amb la qual cosa es conclogué el procés d’im-
plantació d’aquest sistema tramviaire en els termes des-
crits al Contracte de Concessió, al Projecte Constructiu 
i als seus posteriors Projectes Modificats. Actualment ja 
s’ha procedit a la devolució dels avals, donat que estem 
en la fase d’explotació del sistema tramviari.

3) Donació al sector públic per part de les empreses 
operadores del servei de transport dels tramvies, d’un 
percentatge del seu capital.

Resolt pel Trambaix tal i com recull el propi informe.

Pel que fa al Trambesòs aquesta donació ha tingut lloc 
al llarg de l’exercici 2009, a l’haver finalitzat l’execució 
dels treballs i haver entrat en la fase d’explotació

4) Arrendament i subministrament d’unitats de tren; 
recomanacions comptables i financeres a futur.

En l’apartat d’al·legacions d’aquest informe, l’ATM va 
explicar de forma extensa els criteris que ha seguit en 
relació en aquest punt.

5) Risc de sobrecost per endarreriment de la posada en 
funcionament dels trens.

El calendari inicial de lliurament de trens estava vincu-
lat a la disponibilitat de l’L-9 segons el calendari d’obres 
inicial.

L’ATM va promoure una 1a Addenda al contracte de 
subministrament, signada el setembre de 2006, per po-
der fer circular els primers 34 trens a la xarxa de Metro 
convencional (L2, L3 i L4). El sobrecost de les modifi-
cacions tècniques va ser de 8,32 milions d’euros.

L’ATM va promoure una 2a Addenda al contracte de 
subministrament, signada el juliol de 2008, per canviar 
el calendari de lliurament dels 16 darrers trens destinats 
a la L9 i adaptar-lo a la disponibilitat de la infraestruc-
tura. El cost acordat ha estat de 7,34 milions d’euros, 
per compensar les pèrdues que aquest canvi de contracte 
ocasiona en el fabricant. En contrapartida es va endarre-
rir el calendari de pagaments al fabricant que ha suposat 
un estalvi financer.

Adjuntem annex explicatiu sobre tot el tema del submi-
nistrament de trens de la sèrie 9000 (resum del període 
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Co	missió	d’Economia,	Finances	i	Pres
supost	amb	el	conseller	d’Economia	i	
Finances	sobre	els	talls	de	subminis
trament	elèctric	en	els	municipis	de	la	
demarcació	de	Girona	a	causa	de	la	ne
vada	del	8	de	març	de	2010
Tram. 354-00319/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 68319).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	del	Síndic	de	Greuges	amb	el	
síndic	de	greuges	sobre	el	Codi	de	bo
nes	pràctiques	administratives
Tram. 358-00006/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió del Síndic de Greuges, en la sessió núm. 14, del 
22.03.2010 (DSPC-C 785).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	del	Síndic	de	Greuges	amb	el	
síndic	de	greuges	sobre	els	principis	i	
el	programa	d’actuació	del	nou	mandat
Tram. 358-00007/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió del Síndic de Greuges, en la sessió núm. 14, del 
22.03.2010 (DSPC-C 785).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	Co
missió	d’Economia,	Finances	i	Pressu
post	amb	el	conseller	d’Economia	i	Fi
nances	sobre	els	efectes	de	la	nevada	del	
8	de	març	de	2010	en	el	subministrament	
elèctric	i	la	gestió	de	la	situació	d’emer
gència
Tram. 354-00317/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 68296).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	Co
missió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciu
tadana	amb	el	conseller	d’Interior,	Rela
cions	Institucionals	i	Participació	sobre	
el	dispositiu	d’emergències	activat	amb	
relació	a	la	nevada	del	8	de	març	i	sobre	
les	conseqüències	de	la	nevada
Tram. 354-00318/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 68314).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	del	director	
de	l’Oficina	Antifrau	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 352-02523/08

Sol·licitud

Sol·licitud: José Domingo Domingo, del Grup Mixt 
(reg. 68366).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	de	l’Associació	Catalana	de	Muni
cipis	i	Comarques	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 352-02524/08

Sol·licitud

Sol·licitud: José Domingo Domingo, del Grup Mixt 
(reg. 68366).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	del	síndic	
major	de	la	Sindicatura	de	Comptes	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	la	Sin
dicatura	de	Comptes
Tram. 352-02521/08

Sol·licitud

Sol·licitud: José Domingo Domingo, del Grup Mixt 
(reg. 68366).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	del	Tribunal	de	Comptes	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	la	Sindicatura	
de	Comptes
Tram. 352-02522/08

Sol·licitud

Sol·licitud: José Domingo Domingo, del Grup Mixt 
(reg. 68366).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).
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Proposta	de	compareixença	de	la	direc
tora	general	de	Tributs	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	regulació	de	l’impost	
sobre	successions	i	donacions
Tram. 352-02527/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68367).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	del	director	
general	de	Tributs	del	Ministeri	d’Eco
nomia	i	Hisenda	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	regulació	de	l’impost	sobre	
successions	i	donacions
Tram. 352-02528/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68367).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	de	la	Federació	de	Municipis	de	
Ca	talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 352-02525/08

Sol·licitud

Sol·licitud: José Domingo Domingo, del Grup Mixt 
(reg. 68366).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	del	fiscal	
en	cap	del	Tribunal	Superior	de	Justícia	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 352-02526/08

Sol·licitud

Sol·licitud: José Domingo Domingo, del Grup Mixt 
(reg. 68366).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).
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Proposta	de	compareixença	de	Manuel	
Bustos	i	Garrido,	president	de	la	Fede
ració	de	Municipis	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Me
tropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02531/08

Sol·licitud

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. 68758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Salva
dor	Esteve	i	Figueras,	president	de	l’As
sociació	Catalana	de	Municipis	i	Comar
ques,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02532/08

Sol·licitud

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. 68758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	He
reu	i	Boher,	alcalde	de	Barcelona,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metro
politana	de	Barcelona
Tram. 352-02533/08

Sol·licitud

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. 68758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Espanyola	
de	Dret	Financer	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	regulació	de	l’impost	sobre	
successions	i	donacions
Tram. 352-02529/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68367).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	per	a	la	Re
forma	de	l’Impost	de	Successions	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	regulació	de	
l’impost	sobre	successions	i	donacions
Tram. 352-02530/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68367).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).
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Proposta	de	compareixença	de	Jordi	Por
tabella	i	Calvete,	portaveu	d’Esquerra	Re
publicana	de	Catalunya	a	les	entitats	me
tropolitanes,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02537/08

Sol·licitud

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. 68758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Ramon	
Riera	Macià,	portaveu	del	Partit	Popular	
de	Catalunya	a	les	entitats	metropolita
nes,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02538/08

Sol·licitud

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. 68758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Fran
cesc	Narváez	Pazos,	president	de	l’En
titat	Metropolitana	de	Serveis	Hidràulics	
i	Tractament	de	Residus,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 352-02539/08

Sol·licitud

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. 68758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Antonio	
Balmón	Arévalo,	portaveu	del	Partit	dels	
Socialistes	de	Catalunya	a	les	entitats	
metropolitanes,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02534/08

Sol·licitud

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. 68758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Forn	i	Chiariello,	portaveu	de	Convergèn
cia	i	Unió	a	les	entitats	metropolitanes,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	
Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02535/08

Sol·licitud

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. 68758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	
Tejedor	Ballesteros,	portaveu	d’Inicia
tiva	per	Catalunya		Esquerra	Unida	i	Al
ternativa	a	les	entitats	metropolitanes,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	
Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02536/08

Sol·licitud

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. 68758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	dels	partits	i	les	formacions	
polítiques	amb	representació	als	òrgans	
de	govern	de	la	Mancomunitat	de	Muni
cipis	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02543/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68780).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	dels	partits	i	les	formacions	
polítiques	amb	representació	als	òrgans	
de	govern	de	l’Entitat	Metropolitana	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metro
politana	de	Barcelona
Tram. 352-02544/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68780).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Àlvarez	i	Rubirola,	economista	i	auditor	
de	l’assessoria	fiscal	i	financera	Ribas	
i	Àlvarez,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	regulació	de	l’impost	sobre	succes
sions	i	donacions
Tram. 352-02545/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Po	veda	Zapata,	president	de	l’Entitat	
Metropolitana	del	Transport,	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropo
litana	de	Barcelona
Tram. 352-02540/08

Sol·licitud

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. 68758).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	de	l’Associació	Catalana	de	Muni
cipis	i	Comarques	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	
Barcelona
Tram. 352-02541/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68780).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	de	la	Federació	Catalana	de	Muni
cipis	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02542/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68780).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	del	síndic	
de	la	Val	d’Aran	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02548/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	de	la	Diputació	Provincial	de	Tar
ragona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 352-02549/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	de	la	Federació	Catalana	de	Muni
cipis	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 352-02546/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	de	l’Associació	Catalana	de	Muni
cipis	i	Comarques	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02547/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	l’alcalde	
de	Lleida	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	vegueries
Tram. 352-02552/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	la	secre
tària	general	de	la	Sindicatura	de	Comp
tes	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	la	
Sindicatura	de	Comptes
Tram. 352-02553/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68850).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	del	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Pe
nedès	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 352-02550/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	del	Consell	Comarcal	del	Baix	Pe
nedès	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 352-02551/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).



29 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 662

88

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Manuel	
Bustos	i	Garrido,	president	de	la	Fede
ració	Catalana	de	Municipis,	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02556/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	Salva
dor	Esteve	i	Figueras,	president	de	l’As
sociació	Catalana	de	Municipis	i	Comar
ques,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 352-02557/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	del	Tribunal	de	Comptes	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	la	Sindicatura	
de	Comptes
Tram. 352-02554/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68850).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	del	degà	
del	Col·legi	d’Auditors	i	Censors	Jurats	
de	Comptes	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	la	Sindicatura	de	
Comptes
Tram. 352-02555/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 68850).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).
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Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Gilabert	i	Torruella,	president	de	la	Di
putació	de	Lleida,	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02560/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Poblet	i	Tous,	president	de	la	Diputació	
de	Tarragona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	vegueries
Tram. 352-02561/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	Fo
gué	i	Moya,	president	de	la	Diputació	de	
Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	vegueries
Tram. 352-02558/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	d’Enric	Vi
lert	i	Butchosa,	president	de	la	Diputa
ció	de	Girona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	vegueries
Tram. 352-02559/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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Proposta	de	compareixença	de	Lluís	Mi
quel	Pérez	i	Segura,	alcalde	de	Reus,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02564/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	Ferran	
Bel	i	Accensi,	alcalde	de	Tortosa,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02565/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	Francesc	
Xavier	Boya	i	Alós,	síndic	d’Aran,	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02562/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Fè	lix	Ballesteros,	alcalde	de	Tarragona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 352-02563/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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Proposta	de	compareixença	de	Marià	
Chaure	i	Valls,	president	del	Consell	Co
marcal	del	Solsonès,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02568/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	Fèlix	Si
mon,	portaveu	de	la	Plataforma	per	una	
Vegueria	Penedès,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02569/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	d’Àngel	Ros	
i	Domingo,	alcalde	de	Lleida,	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02566/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	d’Esteve	
Maurell	i	Meya,	president	del	Consell	
Comarcal	de	la	Cerdanya,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02567/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	de	Munici
pis	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02572/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68951).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	l’Associació	Catalana	de	Mu
nicipis	i	Comarques	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02573/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68951).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	d’Amadeu	
Gallart	i	Sort,	representant	dels	signants	
del	Manifest	per	la	vegueria	de	l’Alt	Piri
neu		Grups	de	l’Alt	Pirineu,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02570/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	Miquel	
Roca	i	Junyent,	advocat,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02571/08

Sol·licitud

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. 68944).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	de	Muni
cipis	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	
Barcelona
Tram. 352-02576/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	Municipis	i	Comarques	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolita
na	de	Barcelona
Tram. 352-02577/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Diputació	de	Barce
lona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02578/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	repre
sentació	de	la	sindicatura	d’Aran	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02574/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68951).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Plataforma	per	la	ve
gueria	Penedès	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02575/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68951).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Serra	Isern,	alcalde	de	Badalona	(Bar
celonès),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02582/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	José	Luis	
Jimeno	i	Sáez,	alcalde	de	Badia	del	Vallès	
(Vallès	Occidental),	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	
Barcelona
Tram. 352-02583/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	He
reu	i	Boher,	alcalde	de	Barcelona,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metro
politana	de	Barcelona
Tram. 352-02584/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Ajuntament	de	Barce
lona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02579/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Mancomunitat	de	Mu
nicipis	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Bar
celona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02580/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Cambra	de	Comerç	
de	Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02581/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 68972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’Antonio	
Padilla	i	Reche,	alcalde	de	Castelldefels	
(Baix	Llobregat),	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Bar
celona
Tram. 352-02588/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Carme	
Carmona	i	Pascual,	alcaldessa	de	Cer
danyola	del	Vallès	(Vallès	Occidental),	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	
Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02589/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Angelino	
Maestro	i	Martínez,	alcalde	de	Cervelló	
(Baix	Llobregat),	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Bar
celona
Tram. 352-02590/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Anna	del	
Frago	i	Baré,	alcadessa	de	Barberà	del	
Vallès	(Vallès	Occidental),	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolita
na	de	Barcelona
Tram. 352-02585/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Ramon	
Guasch	i	Viñas,	alcalde	de	Begues	(Baix	
Llobregat),	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02586/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Dolors	
Conde	i	Domínguez,	alcaldessa	de	Cas
tellbisbal	(Vallès	Occidental),	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropo
litana	de	Barcelona
Tram. 352-02587/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Balsera	i	García,	alcalde	de	Gavà	(Baix	
Llobregat),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02594/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Núria	Ma
rín	i	Martínez,	alcaldessa	de	l’Hospitalet	
de	Llobregat	(Barcelonès),	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	
Barcelona
Tram. 352-02595/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Iván	Arcas	
i	Blanch,	alcalde	de	Molins	de	Rei	(Baix	
Llobregat),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02596/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Manel	
Ripoll	i	Puertas,	alcalde	de	Corbera	de	
Llobregat	(Baix	Llobregat),	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolita
na	de	Barcelona
Tram. 352-02591/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Antonio	
Balmón	i	Arévalo,	alcalde	de	Cornellà	de	
Llobregat	(Baix	Llobregat),	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolita
na	de	Barcelona
Tram. 352-02592/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Pilar	Dí
az	Romero,	alcaldessa	d’Esplugues	de	
Llobregat	(Baix	Llobregat),	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolita
na	de	Barcelona
Tram. 352-02593/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	Xavier	
González	Alemany,	alcalde	de	la	Palma	
de	Cervelló	(Baix	Llobregat),	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropo
litana	de	Barcelona
Tram. 352-02600/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Albert	Vi
là	i	Badia,	alcalde	del	Papiol	(Baix	Llo
bregat),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02601/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	Te
jedor	i	Ballesteros,	alcalde	del	Prat	de	
Llobregat	(Baix	Llobregat),	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolita
na	de	Barcelona
Tram. 352-02602/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	César	Ar
rizabalaga	i	Zabala,	alcalde	de	Montcada	
i	Reixac	(Vallès	Occidental),	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 352-02597/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Ramia	i	Gisbert,	alcalde	de	Montgat	(Ma
resme),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02598/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	José	
Antonio	Rubio	i	Leiva,	alcalde	de	Pallejà	
(Baix	Llobregat),	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barce
lona
Tram. 352-02599/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Bosch	i	Pugès,	alcalde	de	Sant	Boi	de	
Llobregat	(Baix	Llobregat),	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolita
na	de	Barcelona
Tram. 352-02606/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Domè
nec	Tugas	i	Forns,	alcalde	de	Sant	Cli
ment	de	Llobregat	(Baix	Llobregat),	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Me
tropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02607/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	Re
coder	i	Miralles,	alcalde	de	Sant	Cugat	
del	Vallès	(Vallès	Occidental),	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropo
litana	de	Barcelona
Tram. 352-02608/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Juan	M.	
Parralejo	i	Aragoneses,	alcalde	de	Ripo
llet	(Vallès	Occidental),	amb	relació	al	
Pro	jecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 352-02603/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Jesús	M.	
Canga	i	Castaño,	alcalde	de	Sant	Adrià	
de	Besòs	(Barcelonès),	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 352-02604/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Manuel	
Enric	Llorca	i	Ibàñez,	alcalde	de	Sant	An
dreu	de	la	Barca	(Baix	Llobregat),	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metro
politana	de	Barcelona
Tram. 352-02605/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’Amparo	
Piqueras	i	Manzano,	alcaldessa	de	Sant	
Vicenç	dels	Horts	(Baix	Llobregat),	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Me
tropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02612/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Felip	
Castillo	i	Villegas,	alcalde	de	Santa	Co
loma	de	Cervelló	(Baix	Llobregat),	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Me
tropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02613/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Núria	
Parlón	i	Gil,	alcaldessa	de	Santa	Colo
ma	de	Gramenet	(Barcelonès),	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metro
politana	de	Barcelona
Tram. 352-02614/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Juan	A.	
Vázquez	Cortado,	alcalde	de	Sant	Feliu	
de	Llobregat	(Baix	Llobregat),	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropo
litana	de	Barcelona
Tram. 352-02609/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Antonio	
Poveda	i	Zapata,	alcalde	de	Sant	Joan	
Despí	(Baix	Llobregat),	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 352-02610/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Perpiñà	i	Palau,	alcalde	de	Sant	Just	
Des	vern	(Baix	Llobregat),	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	
Barcelona
Tram. 352-02611/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Jo	i	Munné,	president	del	Consell	Co
marcal	del	Maresme,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	
Barcelona
Tram. 352-02618/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Rosa	
Boladeras	i	Serraviñals,	presidenta	del	
Consell	Comarcal	del	Baix	Llobregat,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	
Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02619/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Carles	Mas	i	Bassa,	president	del	Con
sell	Comarcal	del	Barcelonès,	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropo
litana	de	Barcelona
Tram. 352-02620/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Emili	
Muñoz	Martínez,	alcalde	de	Tiana	(Ma
resme),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02615/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Glòria	
Matas	i	Montmany,	alcadessa	de	Torre
lles	de	Llobregat	(Baix	Llobregat),	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Me
tropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02616/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Carles	
Ruiz	Novella,	alcalde	de	Viladecans	(Baix	
Llobregat),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02617/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	Pere	Na
varro	i	Morera,	alcalde	de	Terrassa	(Va
llès	Occidental),	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Bar
celona
Tram. 352-02624/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Antoni	Baron	i	Espinar,	alcalde	de	Mata
ró	(Maresme),	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02625/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Mayoral	i	Antigas,	alcalde	de	Granollers	
(Vallès	Oriental),	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Bar
celona
Tram. 352-02626/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Antonio	
Rísquez	i	Caballero,	president	del	Con
sell	Comarcal	del	Vallès	Oriental,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Me
tropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02621/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	Re
bolleda	i	Calendario,	president	del	Con
sell	Comarcal	del	Vallès	Occidental,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metro
politana	de	Barcelona
Tram. 352-02622/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Manu
el	Bustos	i	Garrido,	alcalde	de	Sabadell	
(Vallès	Occidental),	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	
Barcelona
Tram. 352-02623/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	o	de	la	portaveu	del	Grup	Munici
pal	del	Partit	Popular	de	l’Ajuntament	de	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02630/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	o	de	la	portaveu	del	Grup	Munici
pal	d’Esquerra	Republicana	de	Catalu
nya	de	l’Ajuntament	de	Barcelona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Me
tropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02631/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	o	del	portaveu	del	Grup	Municipal	
d’Iniciativa	per	Catalunya	Verds		Esquer
ra	Unida	i	Alternativa	de	l’Ajuntament	de	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02632/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Alemany	i	Rigol,	alcalde	de	Vallirana	
(Baix	Llobregat),	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Bar
celona
Tram. 352-02627/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Carme	
Garcia	i	Lores,	alcaldessa	de	Rubí	(Va
llès	Occidental),	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Bar
celona
Tram. 352-02628/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	o	del	portaveu	del	Grup	Municipal	
de	Convengència	i	Unió	de	l’Ajuntament	
de	Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02629/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	Carme	
San	Miguel	i	Buibal,	delegada	territorial	
del	Govern	a	Barcelona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 352-02636/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	del	direc
tor	general	d’Urbanisme	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 352-02637/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Comissió	de	Delimitació	
Territorial	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 352-02638/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Mancomunitat	de	Muni
cipis	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barce
lona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02633/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	represen
tants	de	l’Entitat	Metropolitana	del	Trans
port	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	
Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02634/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	l’Entitat	del	Medi	Ambient	de	
l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metro
politana	de	Barcelona
Tram. 352-02635/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Col·legi	de	Geògrafs	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Me
tropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02642/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	l’Associació	Via	Vallès	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Me
tropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02643/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	l’Associació	per	a	la	Defen
sa	i	l’Estudi	de	la	Natura	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 352-02644/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Fogué	i	Moya,	president	de	la	Diputació	
de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02639/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	represen
tants	de	l’Associació	Catalana	de	Muni
cipis	i	Comarques	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	
Barcelona
Tram. 352-02640/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Federació	de	Municipis	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 352-02641/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	represen
tants	de	la	Cambra	Oficial	de	Comerç,	In
dústria	i	Navegació	de	Tortosa	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02647/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	represen
tants	de	la	Cambra	Oficial	de	Comerç	,	
Indústria	i	Navegació	de	Barcelona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02648/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	represen
tants	de	la	Cambra	Oficial	de	Comerç,	In
dústria	i	Navegació	de	Tarragona	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02645/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Cambra	de	Comerç,	In
dústria	i	Navegació	de	Reus	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02646/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	Moute	per	Tarragona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02651/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	plataforma	El	Ripollès	
Existeix	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	vegueries
Tram. 352-02652/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	represen
tants	de	la	Cambra	Oficial	de	Comerç	i	In
dústria	de	Lleida	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02649/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Cambra	Oficial	de	Co
merç	i	Indústria	de	Tàrrega	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02650/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	represen
tants	de	la	Unió	d’Empresaris	de	l’Anoia	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 352-02655/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	l’Institut	d’Estudis	Arane
si	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	ve
gueries
Tram. 352-02656/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	represen
tants	de	l’Associació	d’Empresaris	del	
Garraf,	Alt	Penedès	i	Baix	Penedès	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02653/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Unió	d’Empresaris	del	
Penedès	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	vegueries
Tram. 352-02654/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	Foment	del	Treball	Nacio
nal	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	ve
gueries
Tram. 352-02659/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	Pimec	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02660/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	represen
tants	del	Consell	Regulador	de	la	Deno
minació	d’Origen	del	Penedès	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02657/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Mancomunitat	Intermuni
cipal	Voluntària	Segarrenca	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02658/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Plataforma	per	la	Vegue
ria	de	l’Alt	Ter	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	vegueries
Tram. 352-02663/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Plataforma	per	l’Alta	Se
garra	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 352-02664/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Unió	General	de	Treba
lladors	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 352-02661/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	Comissions	Obreres	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02662/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Fascicle tercer
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	represen
tants	de	l’Associació	Catalana	de	Munici
pis	i	Comarques	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02667/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Federació	de	Municipis	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	vegueries
Tram. 352-02668/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Plataforma	per	una	Ve
gueria	Pròpia	del	Penedès	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02665/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Fòrum	Comarcal	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02666/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Col·legi	de	Geògrafs	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02671/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Comissió	de	Delimitació	
Territorial	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02672/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	l’Associació	per	a	la	Defen
sa	i	l’Estudi	de	la	Natura	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02669/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	l’Associació	Via	Vallès	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02670/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Cornelio	
Caubet	Camats,	alcalde	de	Biosca	(Se
garra),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 352-02675/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Pere	Solé	
i	Vendrell,	alcalde	de	Sant	Guim	de	Frei
xenet	(Segarra),	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02676/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Vila	d’Abadal	i	Serra,	alcalde	de	
Vic	(Osona),	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	vegueries
Tram. 352-02673/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Domè
nec	Oliva	Bonsfills,	alcalde	de	Torà	(Se
garra),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 352-02674/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Benet	
Jané	i	Palau,	alcalde	del	Vendrell	(Baix	
Penedès),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	vegueries
Tram. 352-02679/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	Ay
mamí	i	Roca,	alcalde	d’Igualada	(Anoia),	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 352-02680/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Manel	
Ferré	i	Montañés,	alcalde	d’Amposta	
(Mont	sià),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	vegueries
Tram. 352-02677/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Hereu	Boher,	alcalde	de	Barcelona,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02678/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	David	
Rodríguez	González,	alcalde	de	Solso
na,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	ve
gueries
Tram. 352-02683/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Fèlix	Ballesteros	i	Casanova,	alcalde	de	
Tarragona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	vegueries
Tram. 352-02684/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Planella	i	Casasayas,	alcalde	de	Puig
cerdà	(Cerdanya),	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02681/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	
Miquel	Pérez	i	Segura,	alcalde	de	Reus	
(Baix	Camp),	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	vegueries
Tram. 352-02682/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	Ig
nasi	Elena	i	Garcia,	alcalde	de	Vilanova	i	
la	Geltrú	(Garraf),	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02687/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Pau	Per
dices	i	Pla,	alcalde	de	Vielha	e	Mijaran	
(Val	d’Aran),	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	vegueries
Tram. 352-02688/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Ferran	
Bel	i	Accensi,	alcalde	de	Tortosa	(Baix	
Ebre),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 352-02685/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	Pere	
Regull	i	Riba,	alcalde	de	Vilafranca	del	
Penedès	(Alt	Penedès),	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02686/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’Anna	Pa
gans	i	Gruartmoner,	alcaldessa	de	Gi
rona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 352-02691/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	d’Agustí	
López	i	Pla,	alcalde	de	Sort	(Pallars	So
birà),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 352-02692/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Teresa	
Jordà	i	Roura,	alcaldessa	de	Ripoll,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02689/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	d’Àngel	
Ros	Domingo,	alcalde	de	Lleida	(Se
grià),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 352-02690/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Víctor	
Orrit	i	Ambrosio,	alcalde	de	Tremp	(Pa
llars	Jussà),	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	vegueries
Tram. 352-02695/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Xavier	
Boquete	i	Sáez,	alcalde	de	Masquefa	
(Anoia),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	vegueries
Tram. 352-02696/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	d’Albert	
Batalla	i	Siscart,	alcalde	de	la	Seu	d’Ur
gell	(Alt	Urgell),	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02693/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	d’Albert	
Alins	i	Abad,	alcalde	del	Pont	de	Suert	
(Alta	Ribagorça),	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02694/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Fogué	i	Moya,	president	de	la	Diputació	
de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	vegueries
Tram. 352-02699/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	d’Enric	Vi
lert	i	Butchosa,	president	de	la	Diputa
ció	de	Girona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	vegueries
Tram. 352-02700/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	dels	municipis	del	Moianès	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	ve
gueries
Tram. 352-02697/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Francés	
X.	Boya	i	Alós,	president	del	Conselh	
Generau	d’Aran,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02698/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Carme	
Mansilla	i	Cabré,	presidenta	del	Consell	
Comarcal	de	l’Alt	Camp,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02703/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Consol	
Cantenys	i	Arbolí,	presidenta	del	Con
sell	Comarcal	de	l’Alt	Empordà,	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02704/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Gilabert	i	Torruella,	president	de	la	Di
putació	de	Lleida,	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02701/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Poblet	i	Tous,	president	de	la	Diputació	
de	Tarragona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	vegueries
Tram. 352-02702/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Perelada	i	Ramon,	president	del	Con
sell	Comarcal	de	l’Alta	Ribagorça,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02707/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Marc	
Castells	i	Berzosa,	president	del	Con
sell	Comarcal	de	l’Anoia,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02708/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	Gi
rona	i	Alaiza,	president	del	Consell	Co
marcal	de	l’Alt	Penedès,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02705/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Jesús	
Fierro	i	Rugall,	president	del	Consell	
Comarcal	de	l’Alt	Urgell,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02706/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Daniel	
Andreu	i	Falcó,	president	del	Consell	
Comarcal	del	Baix	Ebre,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02711/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Ricard	
Herrero	i	Suñer,	president	del	Consell	
Comarcal	del	Baix	Empordà,	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02712/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Candàliga	i	Freixa,	president	del	Con
sell	Comarcal	del	Bages,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02709/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Masdeu	i	Isern,	president	del	Consell	
Comarcal	del	Baix	Camp,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02710/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Carles	Mas	i	Bassa,	president	del	Con
sell	Comarcal	del	Barcelonès,	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02715/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Sergi	Ro
ca	i	Vargas,	president	del	Consell	Comar
cal	del	Berguedà,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02716/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Rosa	Bo
laderas	i	Serraviñals,	presidenta	del	Con
sell	Comarcal	del	Baix	Llobregat,	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02713/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Sánchez	i	Solsona,	president	del	Consell	
Comarcal	del	Baix	Penedès,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02714/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Antoni	Blanco	i	Abad,	president	del	Con
sell	Comarcal	del	Garraf,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02719/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Lluís	Balsells	i	Balsells,	president	del	
Consell	Comarcal	de	les	Garrigues,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02720/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	d’Esteve	
Maurell	i	Meya,	president	del	Consell	
Comarcal	de	la	Cerdanya,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02717/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	de	David	
Rovira	i	Minguella,	president	del	Consell	
Comarcal	de	la	Conca	de	Barberà,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02718/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Jo	i	Munné,	president	del	Consell	Co
marcal	del	Maresme,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02723/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Castor	Gonell	Agramunt,	president	del	
Consell	Comarcal	del	Montsià,	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02724/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Espona	i	Agustín,	president	del	Consell	
Comarcal	de	la	Garrotxa,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02721/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Cristina	
Alsina	i	Conesa,	presidenta	del	Consell	
Comarcal	del	Gironès,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02722/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Xavier	
Pont	i	Jordana,	president	del	Consell	
Comarcal	del	Pallars	Jussà,	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02727/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Xavier	
Ribera	i	Jordana,	president	del	Consell	
Comarcal	del	Pallars	Jussà,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02728/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Vicent	
Font	Bernaus,	president	del	Consell	
Comarcal	de	la	Noguera,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02725/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Miquel	
Arisa	i	Coma,	president	del	Consell	Co
marcal	d’Osona,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02726/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
A.	Robles	i	Cerezo,	president	del	Con
sell	Comarcal	del	Priorat,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02731/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Bernat	
Pellisa	i	Sabaté,	president	del	Consell	
Comarcal	de	la	Ribera	d’Ebre,	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02732/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	Xar
gay	i	Congost,	president	del	Consell	Co
marcal	del	Pla	de	l’Estany,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02729/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	Re
né	i	Huguet,	president	del	Consell	Co
marcal	del	Pla	d’Urgell,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02730/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Ricard	
Pons	i	Picó,	president	del	Consell	Co
marcal	del	Segrià,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02735/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	Gi
ronès	i	Pasolas,	president	del	Consell	
Comarcal	de	la	Selva,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02736/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	d’Enric	Pé
rez	i	Casas,	president	del	Consell	Co
marcal	del	Ripollès,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02733/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Xavier	
Casoliva	i	Pla,	president	del	Consell	Co
marcal	de	la	Segarra,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02734/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’Àngel	
Ferràs	i	Tomàs,	president	del	Consell	
Comarcal	de	la	Terra	Alta,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02739/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Rosa	M.	
Mora	i	Valls,	presidenta	del	Consell	Co
marcal	de	l’Urgell,	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02740/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	de	Marià	
Chaure	i	Valls,	president	del	Consell	Co
marcal	del	Solsonès,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02737/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Proposta	de	compareixença	d’Eduard	
Roca	i	Gràcia,	president	del	Consell	Co
marcal	del	Tarragonès,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02738/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Consell	dels	Il·lustres	Col
legis	d’Advocats	de	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	de	la	Sindicatura	
de	Comptes
Tram. 352-02743/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69370).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Col·legi	d’Economistes	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 352-02744/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69370).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	Re
bolleda	i	Calendario,	president	del	Con
sell	Comarcal	del	Vallès	Occidental,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02741/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).

Proposta	de	compareixença	d’Antonio	
Rísquez	i	Caballero,	president	del	Con
sell	Comarcal	del	Vallès	Oriental,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 352-02742/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69369).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 66, tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 
788).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Registre	Oficial	d’Auditors	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 352-02747/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69370).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	represen
tants	de	l’Associació	Catalana	de	Munici
pis	i	Comarques	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 352-02748/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69370).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	represen
tants	del	Col·legi	de	Secretaris,	Interven
tors	i	Tresorers	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 352-02745/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69370).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Col·legi	de	Censors	Jurats	
de	Comptes	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	la	Sindicatura	de	
Comptes
Tram. 352-02746/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69370).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	del	director	
de	l’Oficina	Antifrau	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	la	Sindica
tura	de	Comptes
Tram. 352-02751/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69370).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	Llu
ís	Pérez	Francesch,	professor	titular	de	
dret	constitucional	de	la	Universitat	Au
tònoma	de	Barcelona,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 352-02752/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69370).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	la	Fede
ració	de	Municipis	de	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	de	la	Sindicatura	
de	Comptes
Tram. 352-02749/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69370).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	l’inter
ventor	general	de	l’Administració	de	la	
Generalitat	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 352-02750/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69370).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	Car
les	Ollé	Favaró,	degà	del	Col·legi	de	Nota
ris	de	Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	regulació	de	l’impost	sobre	suc
cessions	i	donacions
Tram. 352-02755/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69371).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	Jou	
i	Mirabent,	notari,	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	regulació	de	l’impost	sobre	
successions	i	donacions
Tram. 352-02756/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69371).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Costa	i	Solà,	director	de	l’Agència	Tribu
tària	de	Catalunya,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	regulació	de	l’impost	so
bre	successions	i	donacions
Tram. 352-02753/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69371).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	l’Associació	per	a	la	Refor
ma	de	l’Impost	de	Successions	a	Cata
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
regulació	de	l’impost	sobre	successi
ons	i	donacions
Tram. 352-02754/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69371).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).
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Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Pujol	Segarra,	secretari	general	de	Fo
ment	del	Treball	Nacional,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	regulació	de	l’impost	
sobre	successions	i	donacions
Tram. 352-02759/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69371).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	Miquel	
Àngel	Fraile,	secretari	general	de	la	Con
federació	de	Comerç	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	regulació	de	
l’impost	sobre	successions	i	donacions
Tram. 352-02760/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69371).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	Miquel	
Valls	i	Maseda,	president	de	la	Cambra	
Oficial	de	Comerç,	Indústria	i	Navegació	
de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	regulació	de	l’impost	sobre	suc
cessions	i	donacions
Tram. 352-02757/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69371).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Gonzàlez	i	Sala,	president	de	Pimec,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	regulació	de	
l’impost	sobre	successions	i	donacions
Tram. 352-02758/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69371).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Conxa	
Pinós,	directora	de	la	campanya	«Birmà
nia	per	la	pau»,	davant	la	Comissió	d’Ac
ció	Exterior	i	de	la	Unió	Europea,	perquè	
informi	sobe	la	participació	dels	grups	i	
els	partits	en	les	eleccions	de	Birmània	
del	2010
Tram. 356-00669/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió núm. 20, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 
782).

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	re
presentació	dels	tonyinaires	de	l’Amet
lla	de	Mar	(Baix	Ebre)	davant	la	Comissió	
d’Agricultura,	Ramaderia	i	Pesca	perquè	
exposin	la	situació	del	sector	i	les	actua
cions	per	a	la	recuperació	de	la	tonyina
Tram. 356-00671/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 36, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 781).

Sol·licitud	de	compareixença	del	Col
lectiu	d’Empresaris	del	Moble	de	la	Sé
nia	davant	la	Comissió	d’Economia,	Fi
nances	i	Pressupost	perquè	exposin	la	
situació	de	les	empreses	del	sector
Tram. 356-00674/08

Sol·licitud

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. 67688).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Alexandre	
Pedrós	i	Abelló,	catedràtic	d’economia	
aplicada	de	la	Universitat	de	Barcelona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	regula
ció	de	l’impost	sobre	successions	i	do
nacions
Tram. 352-02761/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69371).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).

Proposta	de	compareixença	de	Leonar
do	Cárdenas	Armesto,	delegat	a	Catalu
nya	de	l’Associació	Espanyola	d’Asses
sors	Fiscals,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	regulació	de	l’impost	sobre	suc
cessions	i	donacions
Tram. 352-02762/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69371).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 24.03.2010.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 44, tinguda el dia 25.03.2010 
(DSPC-C 789).



Núm. 662 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 29 de març de 2010

135

INFORMACIó

4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Mireia	
Bofill	davant	la	Comissió	sobre	els	Drets	
de	les	Dones	perquè	informi	sobre	la	tro
bada	Beijing+15	de	Nova	York
Tram. 356-00685/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 23.03.2010 (DSPC-C 787).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Carme	
Riu	davant	la	Comissió	sobre	els	Drets	
de	les	Dones	perquè	informi	sobre	la	
trobada	Beijing+15	de	Nova	York
Tram. 356-00686/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 23.03.2010 (DSPC-C 787).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Mont
serrat	Vilà	davant	la	Comissió	sobre	els	
Drets	de	les	Dones	perquè	informi	so
bre	la	trobada	Beijing+15	de	Nova	York
Tram. 356-00687/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 23.03.2010 (DSPC-C 787).

Sol·licitud	de	compareixença	del	membre	
de	la	Comissió	de	Pesca	del	Parlament	
Europeu	i	ponent	de	l’informe	sobre	la	to
nyina	vermella	davant	la	Comissió	d’Agri
cultura,	Ramaderia	i	Pesca	perquè	expo
si	el	criteri	del	Parlament	Europeu	amb	
relació	a	la	pesca	de	la	tonyina	vermella
Tram. 356-00675/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 36, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 781).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Moya	Ollé,	director	de	l’Observatori	de	
Salut	Mental	de	Catalunya,	davant	la	Co
missió	d’Educació	i	Universitats,	perquè	
presenti	l’estudi	«Els	problemes	de	com
portament	en	els	infants	i	adolescents	
de	Catalunya	(TDAH	i	TC).	Necessitats	
educatives	que	generen»
Tram. 356-00677/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 46, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 
777).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Mont
serrat	Pineda	davant	la	Comissió	sobre	
els	Drets	de	les	Dones	perquè	informi	
sobre	la	trobada	Beijing+15	de	Nova	York
Tram. 356-00684/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 23.03.2010 (DSPC-C 787).
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4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Rovira,	director	general	d’Endesa	
a	Catalunya,	davant	la	Comissió	d’Econo
mia,	Finances	i	Pressupost	perquè	infor
mi	sobre	la	manca	de	subministrament	
elèctric	arran	de	la	nevada	del	8	de	març	
de	2010	i	sobre	la	situació	de	la	xarxa
Tram. 356-00691/08

Sol·licitud

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. 68368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Lluís	
Pinós,	delegat	de	Red	Eléctrica	a	Ca
talunya,	perquè	informi	sobre	la	manca	
de	subministrament	elèctric	arran	de	la	
nevada	del	8	de	març	de	2010	i	sobre	la	
situació	de	la	xarxa
Tram. 356-00692/08

Sol·licitud

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. 68368).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Sol·licitud	de	compareixença	de	respon
sables	de	Red	Eléctrica	davant	la	Co
missió	d’Economia,	Finances	i	Pressu
post	perquè	informin	sobre	els	talls	de	
subministrament	elèctric	en	els	munici
pis	de	les	comarques	de	Girona	afectats	
per	la	nevada	del	dia	8	de	març	de	2010
Tram. 356-00688/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 68315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.

Sol·licitud	de	compareixença	de	res
ponsables	d’Endesa	davant	la	Comis
sió	d’Economia,	Finances	i	Pressupost	
perquè	informin	sobre	els	talls	de	sub
ministrament	elèctric	en	els	municipis	
de	la	demarcació	de	Girona	afectats	per	
la	nevada	del	dia	8	de	març	de	2010
Tram. 356-00689/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 68315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.03.2010.
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4.53.10.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Política	Territorial	amb	el	conseller	de	
Política	Territorial	i	Obres	Públiques	
sobre	les	actuacions	del	Departament	
amb	relació	als	efectes	de	la	nevada	del	
8	de	març	de	2010
Tram. 355-00139/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques (reg. 
68759).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 23.03.2010.

Sessió	informativa	de	la	Comissió	d’Ac
ció	Exterior	i	la	Unió	Europea	amb	el	vi
cepresident	del	Govern	per	a	presentar	
el	Pla	d’acció	exterior	del	Govern	de	Ca
talunya,	20102015
Tram. 355-00140/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Vicepresident del Go-
vern (reg. 68782).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 24.03.2010.

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	vice
consellera	d’Afers	Exteriors	i	Cooperació	
davant	la	Comissió	de	Política	Cultural	
perquè	informi	sobre	el	Pla	d’acció	ex
terior	amb	relació	a	l’àmbit	de	la	cultura
Tram. 356-00693/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 68507).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 24.03.2010.

Sol·licitud	de	compareixença	d’Antonio	
Centeno,	en	representació	del	Fòrum	de	
Vida	Independent,	davant	la	Comissió	
d’Estudi	de	la	Situació	de	les	Persones	
amb	Discapacitats
Tram. 356-00696/08

Formulació de la sol·licitud i admissió a 
tràmit

Reunió de la Comissió d’Estudi de la Situació de les 
Persones amb Discapacitats i la Junta de Portaveus de 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones amb 
Discapacitats del 31.01.2008.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	d’Empresaris	del	Penedès	
amb	relació	a	les	proposicions	de	llei	
de	reconeixement	del	Penedès	com	a	
àrea	funcional	de	planificació	i	de	mo
dificació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	
l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00881/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Unió	Empresarial	de	l’Anoia	amb	re
lació	a	les	proposicions	de	llei	de	reco
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun
cional	de	planificació	i	de	modificació	
de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’article	
12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00882/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Plataforma	per	la	Vegueria	del	Pene
dès	amb	relació	a	les	proposicions	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació	i	de	mo
dificació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	
l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00883/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	d’Eco
nomia,	Finances	i	Pressupost	amb	el	
conseller	d’Economia	i	Finances	sobre	
les	afectacions	a	la	xarxa	elèctrica	causa
des	per	la	nevada	del	8	de	març	de	2010	
i	el	restabliment	del	servei
Tram. 355-00141/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Economia i Finances (reg. 69384).

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 25.03.2010.

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

Compareixença	d’una	representació	
de	l’Associació	d’Empresaris	del	Gar
raf,	Alt	i	Baix	Penedès	amb	relació	a	les	
proposicions	de	llei	de	reconeixement	
del	Penedès	com	a	àrea	funcional	de	
planificació	i	de	modificació	de	l’article	
2	de	la	Llei	1/1995,	i	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983
Tram. 353-00880/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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Compareixença	del	president	de	la	Di
putació	de	Barcelona	amb	relació	a	les	
proposicions	de	llei	de	reconeixement	
del	Penedès	com	a	àrea	funcional	de	
planificació	i	de	modificació	de	l’article	
2	de	la	Llei	1/1995	i	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983
Tram. 353-00887/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	del	president	del	Con
sell	Comarcal	de	l’Anoia	amb	relació	a	
les	proposicions	de	llei	de	reconeixe
ment	del	Penedès	com	a	àrea	funcional	
de	planificació	i	de	modificació	de	l’ar
ticle	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’article	12	de	la	
Llei	23/1983
Tram. 353-00888/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	del	president	del	Con
sell	Comarcal	de	l’Alt	Penedès	amb	re
lació	a	les	proposicions	de	llei	de	re
coneixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació	i	de	modifica
ció	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’arti
cle	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00889/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	a	les	proposicions	de	llei	
de	reconeixement	del	Penedès	com	a	
àrea	funcional	de	planificació	i	de	mo
dificació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	
l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00884/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Catalana	de	Municipis	i	Co
marques	amb	relació	a	les	proposicions	
de	llei	de	reconeixement	del	Penedès	
com	a	àrea	funcional	de	planificació	i	
de	modificació	de	l’article	2	de	la	Llei	
1/1995	i	l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00885/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	del	president	de	la	Di
putació	de	Tarragona	amb	relació	a	les	
proposicions	de	llei	de	reconeixement	
del	Penedès	com	a	àrea	funcional	de	
planificació	i	de	modificació	de	l’article	
2	de	la	Llei	1/1995	i	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983
Tram. 353-00886/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Denominació	d’Origen	Penedès	amb	
relació	a	les	proposicions	de	llei	de	re
coneixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació	i	de	modifica
ció	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’arti
cle	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00893/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	de	Josep	Oliveras	Sa
mitier,	catedràtic	d’anàlisi	geogràfica	
regional	de	la	Universitat	Rovira	i	Virgili	
i	expert	en	matèria	d’organització	terri
torial,	amb	relació	a	les	proposicions	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació	i	de	mo
dificació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	
l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00894/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	de	Jesús	Burgueño	Ri
vero,	membre	de	la	Comissió	de	Delimi
tació	Territorial	del	Col·legi	de	Geògrafs	
de	Catalunya,	amb	relació	a	les	proposi
cions	de	llei	de	reconeixement	del	Pene
dès	com	a	àrea	funcional	de	planificació	
i	de	modificació	de	l’article	2	de	la	Llei	
1/1995	i	l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00895/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	del	president	del	Consell	
Comarcal	del	Baix	Penedès	amb	relació	
a	les	proposicions	de	llei	de	reconeixe
ment	del	Penedès	com	a	àrea	funcional	
de	planificació	i	de	modificació	de	l’ar
ticle	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’article	12	de	la	
Llei	23/1983
Tram. 353-00890/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	d’una	representació	del	
Consell	Comarcal	del	Garraf	amb	rela
ció	a	les	proposicions	de	llei	de	reconei
xement	del	Penedès	com	a	àrea	funci
onal	de	planificació	i	de	modificació	de	
l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’article	12	de	
la	Llei	23/1983
Tram. 353-00891/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Institut	d’Estudis	Penedesencs	amb	
relació	a	les	proposicions	de	llei	de	re
coneixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació	i	de	modifica
ció	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’arti
cle	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00892/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	de	
Comissions	Obreres	de	Catalunya	amb	
relació	a	les	proposicions	de	llei	de	re
coneixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació	i	de	modifica
ció	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’arti
cle	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00899/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Unió	General	de	Treballadors	amb	re
lació	a	les	proposicions	de	llei	de	reco
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun
cional	de	planificació	i	de	modificació	
de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’article	
12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00900/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	d’una	representació	
d’Unió	de	Pagesos	amb	relació	a	les	pro
posicions	de	llei	de	reconeixement	del	
Penedès	com	a	àrea	funcional	de	planifi
cació	i	de	modificació	de	l’article	2	de	la	
Llei	1/1995	i	l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00901/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	de	Josep	Roca	Cladera,	
director	del	Centre	de	Política	del	Sòl	i	
Valoracions	de	la	Universitat	Politècnica	
de	Catalunya,	amb	relació	a	les	proposi
cions	de	llei	de	reconeixement	del	Pene
dès	com	a	àrea	funcional	de	planificació	
i	de	modificació	de	l’article	2	de	la	Llei	
1/1995	i	l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00896/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	de	Jaume	Font	i	Garole
ra,	doctor	en	geografia	i	especialista	en	
ordenació	i	planificació	territorials,	amb	
relació	a	les	proposicions	de	llei	de	reco
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun
cional	de	planificació	i	de	modificació	de	
l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’article	12	de	
la	Llei	23/1983
Tram. 353-00897/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).

Compareixença	de	Joaquim	Clusa,	con
sultor,	amb	relació	a	les	proposicions	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació	i	de	mo
dificació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	
l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00898/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 53, 
tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 773).
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4.53.15.

Compareixença	de	l’alcalde	de	Lleida	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 353-00906/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Manuel	Bustos	i	Gar
rido,	president	de	la	Federació	de	Muni
cipis	de	Catalunya,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00907/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Salvador	Esteve	i	
Figueras,	president	de	l’Associació	Ca
talana	de	Municipis	i	Comarques,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00908/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	d’Antoni	Fogué	i	Moya,	
president	de	la	Diputació	de	Barcelona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 353-00909/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	del	president	de	la	Fe
deració	de	Municipis	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00902/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	del	president	de	l’Asso
ciació	Catalana	de	Municipis	i	Comar
ques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 353-00903/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	del	síndic	d’Aran	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00904/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	del	president	de	la	Di
putació	Provincial	de	Tarragona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00905/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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4.53.15.

Compareixença	de	Josep	Fèlix	Balles
teros,	alcalde	de	Tarragona,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00914/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Lluís	Miquel	Pérez	i	
Segura,	alcalde	de	Reus,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00915/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Ferran	Bel	i	Accensi,	
alcalde	de	Tortosa,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00916/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	d’Àngel	Ros	i	Domingo,	
alcalde	de	Lleida,	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00917/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	d’Enric	Vilert	i	Butchosa,	
president	de	la	Diputació	de	Girona,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00910/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Jaume	Gilabert	 i	
Torruella,	president	de	la	Diputació	de	
Lleida,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 353-00911/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Josep	Poblet	i	Tous,	
president	de	la	Diputació	de	Tarragona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 353-00912/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Francés	X.	Boya	i	
Alòs,	síndic	d’Aran,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00913/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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4.53.15.

Compareixença	d’Amadeu	Gallart	i	Sort,	
representant	dels	signants	del	Manifest	
per	la	vegueria	de	l’Alt	Pirineu		Grups	
de	l’Alt	Pirineu,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00921/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Miquel	Roca	i	Ju
nyent,	advocat,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00922/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 353-00923/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	d’Esteve	Maurell	i	Me
ya,	president	del	Consell	Comarcal	de	
la	Cerdanya,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	vegueries
Tram. 353-00918/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Marià	Chaure	i	Valls,	
president	del	Consell	Comarcal	del	Sol
sonès,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 353-00919/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Fèlix	Simon,	porta
veu	de	la	Plataforma	per	la	Vegueria	Pe
nedès,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 353-00920/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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4.53.15.

Compareixença	de	representants	de	la	
Plataforma	per	una	Vegueria	Pròpia	del	
Penedès	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	vegueries
Tram. 353-00927/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Catalana	de	Municipis	i	Co
marques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	vegueries
Tram. 353-00928/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 353-00929/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Catalana	de	Municipis	i	Co
marques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	vegueries
Tram. 353-00924/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	sindicatura	d’Aran	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00925/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Plataforma	per	la	Vegueria	Penedès	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 353-00926/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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Compareixença	de	Francés	X.	Boya	i	
Alòs,	president	del	Conselh	Generau	
d’Aran,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	vegueries
Tram. 353-00934/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	d’Antoni	Fogué	i	Moya,	
president	de	la	Diputació	de	Barcelona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 353-00935/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	d’Enric	Vilert	i	Butcho
sa,	president	de	la	Diputació	de	Girona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 353-00936/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Lluís	Miquel	Pérez	
i	Segura,	alcalde	de	Reus	(Baix	Camp),	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 353-00930/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Josep	Fèlix	Balles
teros	i	Casanova,	alcalde	de	Tarragona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 353-00931/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Ferran	Bel	i	Accen
si,	alcalde	de	Tortosa	(Baix	Ebre),	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00932/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	d’Àngel	Ros	Domingo,	
alcalde	de	Lleida	(Segrià),	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 353-00933/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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Compareixença	de	Marià	Chaure	i	Valls,	
president	del	Consell	Comarcal	del	Sol
sonès,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 353-00940/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	representants	del	col
lectiu	Papàs	de	l’Àlex	davant	la	Comis
sió	d’Estudi	de	la	Situació	de	les	Perso
nes	amb	Discapacitats	perquè	informin	
sobre	la	problemàtica	de	les	persones	
en	situació	de	dependència	per	raó	de	
llur	discapacitat	i	sobre	llurs	propostes	
d’atenció	individualitzada	a	càrrec	de	
l’Administració
Tram. 357-00147/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapaci-
tats, del 18.03.2010 (DSPC-C 784).

Compareixença	de	Francesc	Martínez	
de	Foix,	director	del	Taller	Escola	Bar
celona,	davant	la	Comissió	d’Estudi	de	
la	Situació	de	les	Persones	amb	Disca
pacitats	perquè	hi	faci	aportacions
Tram. 357-00316/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapaci-
tats, del 18.03.2010 (DSPC-C 784).

Compareixença	de	Jaume	Gilabert	 i	
Torruella,	president	de	la	Diputació	de	
Lleida,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
vegueries
Tram. 353-00937/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	de	Josep	Poblet	i	Tous,	
president	de	la	Diputació	de	Tarragona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	vegue
ries
Tram. 353-00938/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).

Compareixença	d’Esteve	Maurell	i	Me
ya,	president	del	Consell	Comarcal	de	
la	Cerdanya,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	vegueries
Tram. 353-00939/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 66, 
tinguda el dia 24.03.2010 (DSPC-C 788).
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Compareixença	de	Josep	Montasell,	
president	de	la	Fundació	Agroterritori,	
davant	la	Comissió	d’Agricultura,	Ali
mentació	i	Acció	Rural	per	a	exposar	els	
objectius	d’aquesta	entitat
Tram. 357-00352/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 18.03.2010 
(DSPC-C 781).

Compareixença	de	representants	de	l’As
sociació	Catalana	Nabiu	davant	la	Comis
sió	d’Estudi	de	la	Situació	de	les	Perso
nes	amb	Discapacitats
Tram. 357-00370/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapaci-
tats, del 18.03.2010 (DSPC-C 784).

Compareixença	de	Joaquim	Llimona	i	
Balcells,	president	del	Consell	Català	
del	Moviment	Europeu,	davant	la	Comis
sió	d’Acció	Exterior	i	Unió	Europea	per	
a	informar	sobre	la	participació	del	Con
sell	en	les	activitats	de	difusió	de	la	pre
sidència	espanyola	de	la	Unió	Europea
Tram. 357-00418/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 18.03.2010 
(DSPC-C 782).

Compareixença	de	Fèlix	Martínez	i	Gis
tau,	president	de	l’Associació	de	Produc
tors,	Elaboradors	i	Comercialitzadors	de	
Productes	Agroalimentaris	Ecològics,	
davant	la	Comissió	d’Agricultura,	Rama
deria	i	Pesca	per	a	informar	sobre	el	posi
cionament	de	l’Associació	amb	relació	al	
monopoli	de	certificació	pública	del	sec
tor	de	l’alimentació	ecològica
Tram. 357-00324/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 18.03.2010 
(DSPC-C 781).

Compareixença	d’Eduard	Vinyamata	i	
Camp,	director	del	Campus	per	la	Pau	
i	la	Solidaritat,	davant	la	Comissió	de	
Cooperació	i	Solidaritat	perquè	expliqui	
la	importància	de	les	tecnologies	de	la	
informació	per	a	la	cooperació	al	des
envolupament
Tram. 357-00344/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 18.03.2010 (DSPC-C 783).

Compareixença	de	Juan	Alberto	Valls	
Jové,	Rosa	Maria	Martín	Pagés	i	David	
Galve	Cortada,	representants	de	la	Fun
dació	Pax,	davant	la	Comissió	de	Coo
peració	i	Solidaritat	perquè	expliquin	la	
necessitat	i	la	importància	que	Barcelo
na	sigui	seu	de	la	Convenció	del	Tractat	
d’Ottawa	el	2010
Tram. 357-00345/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 18.03.2010 (DSPC-C 783).
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Compareixença	del	membre	de	la	Co
missió	de	Pesca	del	Parlament	Europeu	
i	ponent	de	l’informe	sobre	la	tonyina	
vermella	davant	la	Comissió	d’Agricul
tura,	Ramaderia	i	Pesca	per	a	exposar	
el	criteri	del	Parlament	Europeu	amb	re
lació	a	la	pesca	de	la	tonyina	vermella
Tram. 357-00443/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 36, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 781).

Compareixença	de	Montserrat	Pineda	
davant	la	Comissió	sobre	els	Drets	de	
les	Dones	per	a	informar	sobre	la	troba
da	Beijing+15	de	Nova	York
Tram. 357-00444/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
28, tinguda el dia 23.03.2010 (DSPC-C 787).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones, del 23.03.2010 (DSPC-C 
787).

Compareixença	de	Mireia	Bofill	davant	
la	Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Do
nes	per	a	informar	sobre	la	trobada	Bei
jing+15	de	Nova	York
Tram. 357-00445/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 23.03.2010 (DSPC-C 787).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	d’Associacions	d’Implantats	
Coclears	d’Espanya	davant	la	Comissió	
de	Salut	perquè	informin	sobre	la	situ
ació	i	la	problemàtica	de	les	persones	
amb	implant	coclear
Tram. 357-00419/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 48 de la Comissió 
de Salut, del 18.03.2010 (DSPC-C 778).

Compareixença	de	Josep	Maria	Saba
té,	director	del	Servei	Català	de	la	Sa
lut,	i	de	Josep	Fité,	conseller	delegat	del	
Consorci	Sanitari	Integral,	davant	la	Co
missió	de	Salut	per	a	informar	sobre	les	
adjudicacions	de	projectes	i	obres	de	
l’Hospital	Moisès	Broggi	de	Sant	Joan	
Despí	(Baix	Llobregat)
Tram. 357-00435/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 48 de la Comissió 
de Salut, del 18.03.2010 (DSPC-C 778).

Compareixença	d’una	representació	
dels	tonyinaires	de	l’Ametlla	de	Mar	
(Baix	Ebre)	davant	la	Comissió	d’Agri
cultura,	Ramaderia	i	Pesca	per	a	expo
sar	la	situació	del	sector	i	les	actuaci
ons	per	a	la	recuperació	de	la	tonyina
Tram. 357-00442/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 36, tinguda el dia 18.03.2010 (DSPC-C 781).
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Compareixença	d’Antonio	Centeno,	en	
representació	del	Fòrum	de	Vida	Inde
pendent,	davant	la	Comissió	d’Estudi	de	
la	Situació	de	les	Persones	amb	Disca
pacitats
Tram. 357-00448/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	del	
Síndic	de	Greuges	amb	el	síndic	de	greu
ges	sobre	el	Codi	de	bones	pràctiques	
administratives
Tram. 359-00022/08

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió del Síndic de Greuges, en la sessió núm. 14, del 
22.03.2010 (DSPC-C 785).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	del	
Síndic	de	Greuges	amb	el	síndic	de	greu
ges	sobre	els	principis	i	el	programa	d’ac
tuació	del	nou	mandat
Tram. 359-00023/08

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió del Síndic de Greuges, en la sessió núm. 14, del 
22.03.2010 (DSPC-C 785).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió del Síndic de Greuges, del 22.03.2010 (DSPC-C 
785).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió sobre els Drets de les Dones, del 23.03.2010 
(DSPC-C 787).

Compareixença	de	Carme	Riu	davant	
la	Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Do
nes	per	a	informar	sobre	la	trobada	Bei
jing+15	de	Nova	York
Tram. 357-00446/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 23.03.2010 (DSPC-C 787).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió sobre els Drets de les Dones, del 23.03.2010 
(DSPC-C 787).

Compareixença	de	Montserrat	Vilà	da
vant	la	Comissió	sobre	els	Drets	de	les	
Dones	per	a	informar	sobre	la	trobada	
Beijing+15	de	Nova	York
Tram. 357-00447/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 23.03.2010 (DSPC-C 787).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió sobre els Drets de les Dones, del 23.03.2010 
(DSPC-C 787).
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blica, i si s’ajusta a l’article 170, apartat 2, de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de març de 2010

Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré, 
Josep Llobet i Navarro, M. Belén Pajares i Ribas, M. 
Ángeles Olano i García, Francesc Vendrell i Bayona, 
Eva García i Rodríguez, Carina Mejías Sánchez, Jordi 
Montanya i Mías, Juan Bertomeu i Bertomeu, Josep 
Enric Millo i Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Rafel 
Luna i Vivas, Rafael López i Rueda

Sol·licitud	de	dictamen	al	Consell	de	Ga
ranties	Estatutàries
Tram. 200-00063/08

Sol·licitud
Reg. 68825

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, integrants del Grup 
parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que preveu l’article 16, apartat 1, lletra b), en re-
lació a l’article 23, apartat b), de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, sol·liciten 
dictamen de l’alt òrgan consultiu de la Generalitat de 
Catalunya sobre l’adequació a la Constitució espanyola 
de 27 de desembre de 1978 i a l’Estatut d’Autonomia, 
aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, del 
projecte de llei de d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (N. T. 200-00063/08), i de 
forma especial: 

– Article 9, en la seva integritat, referent a les compe-
tències lingüístiques bàsiques en l’àmbit del servei de 
primera acollida.

La present sol·licitud de dictamen a l’alt òrgan consultiu 
de la Generalitat de Catalunya es basa en els següents,

Fonaments jurídics

Es pretén saber si la regulació de l’article 9 del projecte 
de llei, referent a les competències lingüístiques bàsi-
ques en l’àmbit del servei de primera acollida, que pre-
veu i regula el Capítol II de la pròpia disposició, encaixa 
en el marc de l’article 3 de la Constitució, referent a 
les llengües oficials a Espanya, així com si l’esmentada 
regulació no conculca els articles 14 (principi d’igualtat) 
i 19 (dret de residència i de lliure circulació pel territori 
nacional) del Text Magne.

Pel que fa a l’adequació a l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya, interessa conèixer si la regulació de l’esmen-
tat precepte s’ajusta a allò que preveuen els articles 6 
(llengua pròpia i llengües oficials), 32 (drets i deures de 
coneixement i ús de les llengües), 33 (drets lingüístics 
davant les administracions públiques i les institucions 
estatals) i 42 (cohesió social).

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud	de	dictamen	al	Consell	de	Ga
ranties	Estatutàries

Tram. 200-00062/08

Sol·licitud

Reg. 68742

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, integrants del 
Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que preveu l’article 16, apartat 1, lle-
tra b), en relació a l’article 23, apartat b), de la Llei 
2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, sol·liciten dictamen de l’alt òrgan consul-
tiu de la Generalitat de Catalunya sobre l’adequació a 
la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 
i a l’Estatut d’Autonomia, aprovat per Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, del projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball (N. T. 200-00062/08), 
i de forma especial: 

– La disposició addicional Tercera, referent a la creació 
del cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Tre-
ball de la Generalitat de Catalunya, i per connexió amb 
aquesta, l’article 16 i la disposició transitòria Primera 
del projecte de llei.

La present sol·licitud de dictamen a l’alt òrgan con-
sultiu de la Generalitat de Catalunya es basa en els 
següents

Fonaments jurídics

Es considera convenient conèixer l’ajust a la Consti-
tució espanyola de 1978 i a la jurisprudència del Tri-
bunal Constitucional de la previsió feta en el projecte 
de llei pel que fa a la creació del Cos de Subinspectors 
de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat de 
Catalunya, en tant se li atribueixen funcions pròpies de 
la inspecció laboral que estan atribuïdes per la legis-
lació bàsica de l’Estat (llei 42/1997, ordenadora de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social) a cossos de 
funcionaris de caràcter «nacional».

En aquest sentit, es vol conèixer si la creació d’aquest 
cos de funcionaris de l’Administració de la Generalitat 
topa amb l’article 149.1, apartat 18è, de la Constitució, 
pel que fa a les bases del règim jurídic de la funció pú-
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vistes, publicacions oficials, premsa, anuaris i memòries 
institucionals; tramitar els préstecs de documents i fer-
ne el seguiment i les reclamacions; gestionar, controlar i 
esporgar, si escau, monografies i publicacions seriades; 
col·laborar en el manteniment de les bases de dades i 
els productes documentals i de difusió; elaborar but-
lletins de sumaris i materials de difusió; col·laborar en 
les tasques de recerca tècnica i documental; col·laborar 
en tasques auxiliars en la gestió i el desenvolupament 
de les tasques pròpies de l’Àrea, i les altres tasques que 
se li encomanin.

Bases

1. Requisits de participació

1.1. Pot prendre part en aquest concurs el personal fun-
cionari de carrera que compleixi els requisits següents: 

a) Prestar serveis al Parlament de Catalunya en un grup 
de titulació igual o inferior al del lloc de treball a prove-
ir i acreditar dos anys de serveis prestats al Parlament 
en el grup de titulació des del qual es concursa, en el cas 
de concursar a un lloc de treball pertanyent a un grup 
de titulació superior al d’origen.

b) Tenir el títol de batxillerat superior, BUP, batxillerat 
LOGSE, formació professional de segon grau o una ti-
tulació equivalent.

c) Tenir el certificat del nivell de suficiència de català (C) 
o un altre d’equivalent, d’acord amb el que estableix el 
Decret 161/2002, de l’11 de juny, sobre l’acreditació del 
coneixement del català i l’aranès en els processos de se-
lecció de personal i de provisió de llocs de treball de les 
administracions públiques de Catalunya, que s’ha d’acre-
ditar en el decurs del procediment.

1.2. No pot participar en aquest concurs el personal que 
es trobi en situació de suspensió mentre en durin els 
efectes, ni el personal traslladat de lloc de treball, ni 
el destituït de càrrecs de comandament com a conse-
qüència d’un expedient disciplinari, mentre en durin els 
efectes corresponents. Tampoc no hi pot participar el 
personal que, trobant-se en una situació diferent de la 
de servei actiu, no hi hagi estat el temps mínim exigit 
per a reingressar-hi.

2. Sol·licituds i documentació

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1 i 
vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar, 
fins al dia 9 d’abril de 2010, al Registre de la Secretaria 
General del Parlament de Catalunya, la documentació 
següent: 

a) La sol·licitud de participació, en què ha de constar el 
lloc de treball pel qual s’opta, adreçada a la Direcció de 
Govern Interior. Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar 
en un model normalitzat, els exemplars del qual són a 
disposició de les persones interessades al Departament 
de Recursos Humans del Parlament de Catalunya.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir.

Naturalesa vinculant del dictamen

Atès el que disposa l’article 76, apartat 4, de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, i l’article 24, apartat 2, de 
la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties 
Estatutàries, modificada per la Llei 17/2009, de 16 d’oc-
tubre, es sol·licita que el dictamen que emeti el Consell 
sigui vinculant, en entendre que aquesta petició es fo-
namenta en la possible afectació dels articles 14 i 19 de 
la Constitució, que són drets fonamentals, i els articles 
32 i 33 de l’Estatut, ubicats en el Capítol III del Títol I 
referent als drets, deures i principis rectors.

Palau del Parlament, 23 de març de 2010

Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré, 
Josep Llobet i Navarro, M. Belén Pajares i Ribas, M. 
Ángeles Olano i García, Francesc Vendrell i Bayona, 
Eva García i Rodríguez, Carina Mejías Sánchez, Jordi 
Montanya i MíasJuan Bertomeu i Bertomeu, Josep En-
ric Millo i Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna 
i Vivas, Rafael López i Rueda

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	per	a	proveir	temporalment	un	
lloc	de	treball	d’auxiliar	de	bibliotecono
miadocumentació	de	la	Direcció	d’Es
tudis	Parlamentaris
Tram. 500-00031/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 23.03.2010

Secretaria General

Convocatòria 

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de 
març de 2010, convoca un concurs per a proveir tempo-
ralment un lloc de treball d’auxiliar de biblioteconomia-
documentació de la Direcció d’Estudis Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, grup C1 i nivell 8, per a 
cobrir la vacant existent en l’actualitat i fins que sigui 
proveït d’acord amb el que estableixen els articles 36, 
38, 57 i 58 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya i l’article 20.1 de l’Acord 
sobre les condicions de treball del personal del Par-
lament per als anys 2008-2011, i de conformitat amb 
la normativa corresponent sobre funció pública de la 
Generalitat de Catalunya.

Les funcions assignades al lloc de treball convocat con-
sisteixen a tramitar les adquisicions de monografies; 
controlar les comandes i la documentació d’entrada; col-
laborar en tasques de precatalogació; gestionar, contro-
lar i organitzar el fons de publicacions periòdiques, re-
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sones admeses i excloses, amb la indicació de si resten 
exemptes o no de fer la prova de llengua catalana, i 
també dels motius d’exclusió, si s’escau.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de 
cinc dies des de la publicació de la llista de persones ad-
meses i excloses, ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc 
per a fer la prova o les proves de coneixement suficient 
de la llengua catalana, per als candidats que no l’hagin 
acreditat, amb una antelació mínima de dos dies. La 
qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a i 
s’ha de fer pública d’acord amb el que estableixen les 
bases 5.4 i 5.5.

5.3. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un 
mes des de la publicació de la llista de persones adme-
ses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntua-
cions atorgades, la qual es fa pública al tauler d’anuncis 
del Parlament.

5.4. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici 
que es publiquin també en el diari oficial que establei-
xen aquestes bases.

5.5. Les qualificacions de les proves i de la fase de 
concurs es fan públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modificat 
per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya. Amb aquesta pu-
blicació es considera feta la notificació pertinent a les 
persones interessades i s’inicien els terminis als efectes 
dels possibles recursos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

6.1. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els do-
cuments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals 
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació 
en dues fases, segons els criteris i els barems següents: 

Primera fase

Valoració de mèrits 

a) Experiència laboral

Pel treball acomplert, en funció de l’experiència adqui-
rida, especialment en l’exercici de funcions semblants 
a les pròpies del lloc de treball convocat, i atenent, en 
qualsevol cas, la similitud entre el contingut tècnic i 
l’especialització de les tasques acomplertes i les tas-
ques pròpies del lloc de treball convocat; la proximitat 
funcional o sectorial de les àrees en què els concursants 
prestin o hagin prestat serveis respecte a l’àrea de desti-
nació, i, si s’escau, la proximitat entre el lloc de treball 
d’origen i el de destinació: fins a 40 punts.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en el Parlament o en qual-
sevol administració pública o ens públic, atenent els 
grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat: 
fins a 5 punts. Els serveis efectivament prestats en el 

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, 
els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica 
d’avaluació d’acord amb el barem establert per la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com assenyala la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat 
del nivell de suficiència de català (C) o un altre d’equi-
valent.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte de 
valorar els mèrits. Tampoc no es poden tenir en compte 
els mèrits no acreditats documentalment.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir 
la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre 
mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’ésser 
expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de mè-
rits referits a llocs de treball de l’Administració del Par-
lament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor-
respongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació 

La comissió tècnica d’avaluació per al lloc de treball és 
formada pels membres següents: 

a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la 
cap del Departament de Recursos Humans.

b) El director d’Estudis Parlamentaris.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una ter-
na proposada pel Consell de Personal, per raó de la seva 
especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar 
i fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases 
5.4 i 5.5, en el termini de quinze dies, la llista de per-
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pat, per la puntuació més alta obtinguda segons l’ordre 
d’apartats de la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació de la resolució del concurs en el BOPC.

8.2. El termini per a la presa de possessió en la nova 
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament de 
Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors a 
partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc de 
treball anterior. Si aquesta resolució comporta el rein-
grés al servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha 
de comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta. 
Així mateix, per causes justificades per necessitats del 
centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit centre 
gestor ha de valorar en cada cas, es pot concedir una 
pròrroga de fins a deu dies.

9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació o la notificació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, 
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
el fons de l’assumpte, que determinin la impossibilitat 
de continuar el procés selectiu o que produeixin inde-
fensió o un perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades poden interposar un 
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 23 de març de 2010

Imma Folchi Bonafonte
Secretària General

Parlament de Catalunya puntuen com a màxim a raó 
d’1 punt per any complet de serveis, i els prestats en 
altres administracions, a raó de 0,5 punts. Es computen 
els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de 
la Llei 70/1978, del 26 de desembre, de reconeixement 
de serveis previs en l’Administració pública, i les dispo-
sicions concordants, tenint en compte que el temps de 
serveis prestats simultàniament només es pot computar 
una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball 
convocat: fins a 10 punts.

d) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap cas 
no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferi-
or que són necessàries per a assolir-ne d’altres de nivell 
superior que s’al·leguen com a requisit o com a mèrit.

e) Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

Segona fase

Entrevista

En l’entrevista, a partir dels mèrits establerts per la con-
vocatòria i al·legats per les persones aspirants, es com-
proven i es valoren la competència i la capacitació, per 
a exercir el lloc de treball convocat, i, en conseqüència, 
per a determinar l’adequació de la persona al lloc de 
treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris 
respecte als continguts funcionals del lloc de treball que 
és objecte d’aquest concurs i llurs propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

6.2. La puntuació mínima per a superar el concurs és 
de 40 punts.

6.3. La comissió tècnica d’avaluació té la facultat de 
convocar personalment els candidats, quan ho consi-
deri convenient, per a aclarir, si cal, algun aspecte de 
la documentació que hagin aportat.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspirant 
que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 6. Aquesta resolució 
comporta l’adscripció en comissió de serveis del funci-
onari o funcionària al lloc de treball convocat, amb les 
funcions descrites.

7.2. En cas d’empat en la puntuació global, es dirimirà 
a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més 
alta en la valoració dels mèrits establerts en la primera 
fase. Si persisteix l’empat, es dirimirà per la puntuació 
més alta en la fase segona, i si encara persisteix l’em-
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3. La publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya substitueix la notificació 
als interessats, de conformitat amb el que estableix 
l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions pú-

Concurs oposició lliure per a proveir sis bliques i del procediment administratiu comú, modifi-
places de l’escala general d’administra cada per la Llei 4/1999, del 13 de gener.
dor o administradora del Cos d’Admi

4. D’acord amb el que estableix la base 5.3 de la convo-nistradors Parlamentaris del Parlament 
catòria, la Mesa del Parlament ha d’aprovar i fer pública de Catalunya
la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb 

Tram. 501-00018/08
la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana.Llista provisional d’aspirants admesos i 

exclosos, amb la indicació dels aspirants Contra aquesta resolució, les persones interessades po-
exempts de fer la prova de coneixements den interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del 
de llengua catalana Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende-

mà del dia en què hagi estat publicada, de conformitat 
amb el que estableix l’article 114 de la Llei de l’Estat 

Direcció de Govern Interior 30/1992.

Barcelona, 24 de març de 2010Resolució
Xavier Muro i BasDe 24 de març de 2010, per la qual s’aprova i es fa pú-
Director de Govern Interiorblica la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, 

amb la indicació dels aspirants exempts de fer la prova 
de coneixements de llengua catalana, corresponent a la 
convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir Annex
sis places de l’escala general d’administrador o admi-
nistradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, 
Parlament de Catalunya (BOPC 627, del 8 de febrer amb la indicació dels aspirants exempts de fer la 
de 2010). prova de coneixements de llengua catalana

Atès el que estableixen les bases 5.1 i 5.2 de la convoca- Persones admeses 
tòria de 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, aprovada per la Mesa del Parlament per mit- Cognoms i nom Prova de llengua catalana
jà d’un acord adoptat en la sessió del 22 de desembre de  
2009 (BOPC núm. 627, del 8 de febrer de 2010),

Nota
Resolc: 

La llista de les persones admeses i excloses en aquest 
1. Aprovar i fer pública la llista provisional d’aspirants procés selectiu no es reprodueix, ja que conté dades 
admesos i exclosos, amb la indicació dels motius d’ex- de caràcter personal i l’expedient ha conclòs per ha-
clusió, i dels aspirants exempts de fer la prova de co- ver finalitzat el procediment amb una resolució ferma 
neixements de llengua catalana, corresponent a la con- administrativament. Les dades esmentades consten en 
vocatòria de concurs oposició de promoció lliure per a l’expedient conservat a l’arxiu del Parlament.
proveir sis places de l’escala general d’administrador o 
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya.

Persones excloses  2. Els aspirants tenen un termini de deu dies, a comp-
tar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en  
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, per a 
formular les reclamacions que creguin pertinents, des- Cognoms i nom Motiu d’exclusió
tinades a esmenar els defectes que s’hagin produït, o  
per a adjuntar la documentació que requereix la base 
3 de la convocatòria. Les dites reclamacions i la dita Nota
documentació, si escau, s’han de presentar, juntament 
amb una fotocòpia de la sol·licitud de participació en la La llista de les persones admeses i excloses en aquest 
convocatòria, en el Registre del Parlament. procés selectiu no es reprodueix, ja que conté dades 

de caràcter personal i l’expedient ha conclòs per ha-
Si els aspirants exclosos no esmenen en el termini indicat ver finalitzat el procediment amb una resolució ferma 
els defectes que els siguin imputables o no adjunten la administrativament. Les dades esmentades consten en 
documentació preceptiva la manca de la qual n’hagi mo- l’expedient conservat a l’arxiu del Parlament.
tivat l’exclusió, s’entén que desisteixen de llur sol·licitud.
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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, 

Nomenament d’una funcionària interina reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar Acord qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
Mesa del Parlament, sessió del 23.03.2010 defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 23 de març de 2010
Secretaria General La secretària general
El cap de l’Àrea de Protocol, amb el vistiplau de la se- Imma Folchi i Bonafonte
cretària general, ha emès un informe on es fa palesa 
la situació d’acumulació de tasques que es dóna actu-
alment al Departament de Relacions Parlamentàries i 
Projecció Institucional, per l’assumpció de tasques de-
rivades de dos nous projectes.

Reingrés al servei actiu d’una funcionàAquests projectes han implicat un increment de les tas- ria de carreraques d’organització logística, institucional i protocol-
lària derivat de l’augment de sol·licituds rebudes dels 

Acordmembres de la Mesa per a coordinar la seva assistència 
Mesa del Parlament, sessió del 23.3.2010als actes institucionals o les visites al Parlament durant 

els caps de setmana. D’altra banda, s’ha donat un in-
crement de tasques en la coordinació del projecte «El Secretaria GeneralParlament a les aules», que té com a finalitat augmentar 
la difusió del coneixement sobre el Parlament de Cata- Eulàlia Grau i Figueras, funcionària de l’escala d’admi-
lunya entre la ciutadania. nistrador o administradora del Cos d’Administradors 

Parlamentaris del Parlament, adscrita de manera de-De conformitat amb el que s’acaba d’exposar, el cap de finitiva a un lloc de treball de secretària del Departa-l’Àrea de Protocol proposa que es nomeni Maria Agustí ment d’Edicions del Parlament, grup C1, nivell 7, va i Soler interina, atès que durant el període que ha prestat ésser declarada en la situació administrativa de serveis serveis com a tècnica de protocol ha demostrat vàlua, especials, per acord de la Mesa de data 13 de maig de disposició i interès. 2008, per a adquirir la condició de personal eventual del 
L’article 37.4 dels Estatuts del règim i el govern interiors Parlament, amb efectes des del dia 21 d’abril de 2008.
del Parlament es pot nomenar personal interí en cas Per acord de la Mesa del Parlament, de data 9 de febrer d’excés o acumulació de tasques, per un màxim de sis de 2010, Eulàlia Grau i Figueras va ésser adscrita en mesos dins un període de dotze mesos. comissió de serveis al lloc de treball de gestora parla-
Vist que s’ha portat a terme el tràmit que estableixen mentària del Departament de Gestió Parlamentària del 
els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament Parlament, grup C1, nivell 8.
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del Atès que Eulàlia Grau i Figueras, en data 22 de març personal del Parlament. de 2010, s’incorpora al lloc de treball de gestora parla-
Fent ús de les competències que li atribueixen els Es- mentària del Departament de Gestió Parlamentària, i 
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de com a conseqüència d’aquest fet fineix la seva condició 
Catalunya, la Mesa del Parlament de personal eventual del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-Acorda: tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Nomenar Maria Agustí i Soler funcionària interina tèc- Catalunya, la Mesa del Parlament
nica de protocol, grup A1, nivell 13, del Departament 
de Relacions Parlamentàries i Projecció Institucional, Acorda: 
per un període màxim de sis mesos per acumulació de Autoritzar el reingrés al servei actiu d’Eulàlia Grau i tasques, amb efectes a partir del dia 1 d’abril del 2010. Figueras com a funcionària de carrera de l’escala d’ad-
Contra aquest acord, que exhaureix la via administra- ministrador o administradora del Cos d’Administradors 
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es- Parlamentaris del Parlament, amb efectes del dia 22 de 
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, març de 2010.
de règim jurídic de les administracions públiques i del Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-procediment administratiu comú, modificada per la Llei tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini de règim jurídic de les administracions públiques i del d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
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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-

4.95. ALTRES INFORMACIONSor 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.

Procediment per a elegir un membre o 
Igualment, les persones interessades poden interposar una membre del Plenari del Consell Na
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la cional de la Cultura i de les Arts
defensa de llurs interessos. Tram. 284-00033/08

Palau del Parlament, 23 de març de 2010
Acta de la presa de possessió del càrrec

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Al Palau del Parlament, el 23 de març de 2010, a les 
deu del matí, davant el president del Parlament, Ernest 
Benach i Pascual, que presideix l’acte, i en presència 
dels membres de la Mesa del Parlament, de la secretària 
general, de portaveus i diputats dels grups parlamenta-
ris i de membres del Plenari del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts, Manel Camp i Oliveras pren 
possessió del càrrec de membre del Plenari del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts.

La secretària general llegeix la Resolució 633/VIII 
del Parlament de Catalunya, per la qual es nomena un 
membre del Plenari del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts.

El president del Parlament lliura a l’interessat la creden-
cial del nomenament i, finalment, clou l’acte amb unes 
paraules adreçades al nou membre per a desitjar-li una 
tasca plena d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte es clou a les deu del matí i deu minuts.

Palau del Parlament, 23 de març de 2010

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual
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	Control del compliment de la Resolució 541/VIII, sobre les obres de tancament perimetral de l’estació de tren de Cardedeu (Vallès Oriental) i la construcció d’un pas inferior sota les vies
	Tram. 290-00481/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 542/VIII, sobre el millorament de la línia de tren Barcelona-Puigcerdà
	Tram. 290-00482/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 543/VIII, sobre les compensacions als usuaris de Renfe de les comarques gironines en cas de retards i sobre la defensa de les peticions que la plataforma d’usuaris fa a Renfe
	Tram. 290-00483/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 544/VIII, sobre la inclusió de la construcció d’una estació de tren a Montornès del Vallès (Vallès Oriental) en el projecte d’execució d’obres del Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia de Barcelona per al pe
	Tram. 290-00484/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 547/VIII, sobre l’adopció de l’himne escrit per W. H. Auden i compost per Pau Casals el 1971 com a himne de l’Organització de les Nacions Unides
	Tram. 290-00487/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes


	Control del compliment de la Resolució 549/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 6/2009, referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, corresponent al 2005
	Tram. 290-00489/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea amb el vicepresident del Govern sobre les línies estratègiques, els objectius operatius i les actuacions prioritàries del Pla d’acció exterior del Govern de Catalunya
	Tram. 354-00315/08
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Finances sobre l’actuació del Govern amb relació a la suspensió del subministrament elèctric a les comarques de Girona com a conseqüència de l
	Tram. 354-00316/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Finances sobre els efectes de la nevada del 8 de març de 2010 en el subministrament elèctric i la gestió de la situació d’emergència
	Tram. 354-00317/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre el dispositiu d’emergències activat amb relació a la nevada del 8 de març i sobre les conse
	Tram. 354-00318/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Finances sobre els talls de subministrament elèctric en els municipis de la demarcació de Girona a causa de la nevada del 8 de març de 2010
	Tram. 354-00319/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre el Codi de bones pràctiques administratives
	Tram. 358-00006/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre els principis i el programa d’actuació del nou mandat
	Tram. 358-00007/08
	Acord sobre la sol·licitud



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença del síndic major de la Sindicatura de Comptes amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02521/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Tribunal de Comptes amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02522/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02523/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02524/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02525/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02526/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de la directora general de Tributs amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02527/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del director general de Tributs del Ministeri d’Economia i Hisenda amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02528/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Dret Financer amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02529/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Reforma de l’Impost de Successions amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02530/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Bustos i Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02531/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Salvador Esteve i Figueras, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02532/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Hereu i Boher, alcalde de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02533/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Balmón Arévalo, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a les entitats metropolitanes, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02534/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Forn i Chiariello, portaveu de Convergència i Unió a les entitats metropolitanes, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02535/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Tejedor Ballesteros, portaveu d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i Alternativa a les entitats metropolitanes, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02536/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Portabella i Calvete, portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya a les entitats metropolitanes, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02537/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Riera Macià, portaveu del Partit Popular de Catalunya a les entitats metropolitanes, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02538/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francesc Narváez Pazos, president de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02539/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Poveda Zapata, president de l’Entitat Metropolitana del Transport, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02540/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02541/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02542/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació dels partits i les formacions polítiques amb representació als òrgans de govern de la Mancomunitat de Municipis amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02543/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació dels partits i les formacions polítiques amb representació als òrgans de govern de l’Entitat Metropolitana amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02544/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Àlvarez i Rubirola, economista i auditor de l’assessoria fiscal i financera Ribas i Àlvarez, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02545/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02546/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02547/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del síndic de la Val d’Aran amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02548/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació Provincial de Tarragona amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02549/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02550/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02551/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’alcalde de Lleida amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02552/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de la secretària general de la Sindicatura de Comptes amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02553/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Tribunal de Comptes amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02554/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Auditors i Censors Jurats de Comptes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02555/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Bustos i Garrido, president de la Federació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02556/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Salvador Esteve i Figueras, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02557/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Fogué i Moya, president de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02558/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Vilert i Butchosa, president de la Diputació de Girona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02559/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Gilabert i Torruella, president de la Diputació de Lleida, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02560/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02561/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francesc Xavier Boya i Alós, síndic d’Aran, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02562/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02563/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Miquel Pérez i Segura, alcalde de Reus, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02564/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ferran Bel i Accensi, alcalde de Tortosa, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02565/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àngel Ros i Domingo, alcalde de Lleida, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02566/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Esteve Maurell i Meya, president del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02567/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marià Chaure i Valls, president del Consell Comarcal del Solsonès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02568/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Fèlix Simon, portaveu de la Plataforma per una Vegueria Penedès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02569/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Amadeu Gallart i Sort, representant dels signants del Manifest per la vegueria de l’Alt Pirineu - Grups de l’Alt Pirineu, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02570/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Roca i Junyent, advocat, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02571/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02572/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02573/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la sindicatura d’Aran amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02574/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la vegueria Penedès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02575/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02576/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02577/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02578/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02579/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02580/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02581/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Serra Isern, alcalde de Badalona (Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02582/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Luis Jimeno i Sáez, alcalde de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02583/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Hereu i Boher, alcalde de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02584/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Anna del Frago i Baré, alcadessa de Barberà del Vallès (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02585/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Guasch i Viñas, alcalde de Begues (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02586/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Dolors Conde i Domínguez, alcaldessa de Castellbisbal (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02587/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Padilla i Reche, alcalde de Castelldefels (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02588/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carme Carmona i Pascual, alcaldessa de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02589/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Angelino Maestro i Martínez, alcalde de Cervelló (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02590/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manel Ripoll i Puertas, alcalde de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02591/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Balmón i Arévalo, alcalde de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02592/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pilar Díaz Romero, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02593/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Balsera i García, alcalde de Gavà (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02594/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02595/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Iván Arcas i Blanch, alcalde de Molins de Rei (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02596/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de César Arrizabalaga i Zabala, alcalde de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02597/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Ramia i Gisbert, alcalde de Montgat (Maresme), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02598/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Antonio Rubio i Leiva, alcalde de Pallejà (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02599/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier González Alemany, alcalde de la Palma de Cervelló (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02600/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Albert Vilà i Badia, alcalde del Papiol (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02601/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Tejedor i Ballesteros, alcalde del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02602/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Juan M. Parralejo i Aragoneses, alcalde de Ripollet (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02603/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jesús M. Canga i Castaño, alcalde de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02604/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Enric Llorca i Ibàñez, alcalde de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02605/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Bosch i Pugès, alcalde de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02606/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Domènec Tugas i Forns, alcalde de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02607/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, alcalde de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02608/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Juan A. Vázquez Cortado, alcalde de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02609/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Poveda i Zapata, alcalde de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02610/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Perpiñà i Palau, alcalde de Sant Just Desvern (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02611/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Amparo Piqueras i Manzano, alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02612/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Felip Castillo i Villegas, alcalde de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02613/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Parlón i Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02614/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Emili Muñoz Martínez, alcalde de Tiana (Maresme), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02615/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Glòria Matas i Montmany, alcadessa de Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02616/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Ruiz Novella, alcalde de Viladecans (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02617/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del Maresme, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02618/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rosa Boladeras i Serraviñals, presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02619/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Mas i Bassa, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02620/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Rísquez i Caballero, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02621/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Rebolleda i Calendario, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02622/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Bustos i Garrido, alcalde de Sabadell (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02623/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Navarro i Morera, alcalde de Terrassa (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02624/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Antoni Baron i Espinar, alcalde de Mataró (Maresme), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02625/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers (Vallès Oriental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02626/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Alemany i Rigol, alcalde de Vallirana (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02627/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carme Garcia i Lores, alcaldessa de Rubí (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02628/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president o del portaveu del Grup Municipal de Convengència i Unió de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02629/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president o de la portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02630/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president o de la portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02631/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president o del portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02632/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02633/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Entitat Metropolitana del Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02634/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02635/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carme San Miguel i Buibal, delegada territorial del Govern a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02636/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del director general d’Urbanisme amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02637/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02638/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Fogué i Moya, president de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02639/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02640/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02641/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi de Geògrafs amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02642/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Via Vallès amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02643/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02644/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02645/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02646/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02647/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Cambra Oficial de Comerç , Indústria i Navegació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02648/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02649/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02650/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Mou-te per Tarragona amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02651/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la plataforma El Ripollès Existeix amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02652/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02653/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió d’Empresaris del Penedès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02654/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió d’Empresaris de l’Anoia amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02655/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Institut d’Estudis Aranesi amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02656/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen del Penedès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02657/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02658/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02659/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Pimec amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02660/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02661/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02662/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Plataforma per la Vegueria de l’Alt Ter amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02663/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Plataforma per l’Alta Segarra amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02664/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Plataforma per una Vegueria Pròpia del Penedès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02665/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Fòrum Comarcal amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02666/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02667/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02668/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02669/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Via Vallès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02670/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi de Geògrafs amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02671/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02672/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Vila d’Abadal i Serra, alcalde de Vic (Osona), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02673/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Domènec Oliva Bonsfills, alcalde de Torà (Segarra), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02674/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Cornelio Caubet Camats, alcalde de Biosca (Segarra), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02675/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Solé i Vendrell, alcalde de Sant Guim de Freixenet (Segarra), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02676/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manel Ferré i Montañés, alcalde d’Amposta (Montsià), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02677/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Hereu Boher, alcalde de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02678/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Benet Jané i Palau, alcalde del Vendrell (Baix Penedès), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02679/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Aymamí i Roca, alcalde d’Igualada (Anoia), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02680/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Planella i Casasayas, alcalde de Puigcerdà (Cerdanya), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02681/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Miquel Pérez i Segura, alcalde de Reus (Baix Camp), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02682/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de David Rodríguez González, alcalde de Solsona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02683/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Fèlix Ballesteros i Casanova, alcalde de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02684/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ferran Bel i Accensi, alcalde de Tortosa (Baix Ebre), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02685/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Regull i Riba, alcalde de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02686/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ignasi Elena i Garcia, alcalde de Vilanova i la Geltrú (Garraf), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02687/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pau Perdices i Pla, alcalde de Vielha e Mijaran (Val d’Aran), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02688/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Teresa Jordà i Roura, alcaldessa de Ripoll, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02689/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àngel Ros Domingo, alcalde de Lleida (Segrià), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02690/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Anna Pagans i Gruartmoner, alcaldessa de Girona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02691/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Agustí López i Pla, alcalde de Sort (Pallars Sobirà), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02692/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Albert Batalla i Siscart, alcalde de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02693/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Albert Alins i Abad, alcalde del Pont de Suert (Alta Ribagorça), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02694/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Víctor Orrit i Ambrosio, alcalde de Tremp (Pallars Jussà), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02695/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Boquete i Sáez, alcalde de Masquefa (Anoia), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02696/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants dels municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02697/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francés X. Boya i Alós, president del Conselh Generau d’Aran, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02698/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Fogué i Moya, president de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02699/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Vilert i Butchosa, president de la Diputació de Girona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02700/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Gilabert i Torruella, president de la Diputació de Lleida, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02701/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02702/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carme Mansilla i Cabré, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Camp, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02703/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Consol Cantenys i Arbolí, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02704/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Girona i Alaiza, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02705/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jesús Fierro i Rugall, president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02706/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Perelada i Ramon, president del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02707/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Castells i Berzosa, president del Consell Comarcal de l’Anoia, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02708/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Candàliga i Freixa, president del Consell Comarcal del Bages, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02709/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Masdeu i Isern, president del Consell Comarcal del Baix Camp, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02710/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Daniel Andreu i Falcó, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02711/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ricard Herrero i Suñer, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02712/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rosa Boladeras i Serraviñals, presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02713/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Sánchez i Solsona, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02714/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Mas i Bassa, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02715/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Sergi Roca i Vargas, president del Consell Comarcal del Berguedà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02716/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Esteve Maurell i Meya, president del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02717/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de David Rovira i Minguella, president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02718/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Antoni Blanco i Abad, president del Consell Comarcal del Garraf, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02719/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Lluís Balsells i Balsells, president del Consell Comarcal de les Garrigues, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02720/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02721/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Cristina Alsina i Conesa, presidenta del Consell Comarcal del Gironès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02722/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del Maresme, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02723/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Castor Gonell Agramunt, president del Consell Comarcal del Montsià, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02724/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Vicent Font Bernaus, president del Consell Comarcal de la Noguera, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02725/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Arisa i Coma, president del Consell Comarcal d’Osona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02726/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Pont i Jordana, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02727/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Ribera i Jordana, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02728/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Xargay i Congost, president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02729/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan René i Huguet, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02730/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep A. Robles i Cerezo, president del Consell Comarcal del Priorat, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02731/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Bernat Pellisa i Sabaté, president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02732/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Pérez i Casas, president del Consell Comarcal del Ripollès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02733/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Casoliva i Pla, president del Consell Comarcal de la Segarra, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02734/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ricard Pons i Picó, president del Consell Comarcal del Segrià, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02735/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Gironès i Pasolas, president del Consell Comarcal de la Selva, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02736/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marià Chaure i Valls, president del Consell Comarcal del Solsonès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02737/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Eduard Roca i Gràcia, president del Consell Comarcal del Tarragonès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02738/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àngel Ferràs i Tomàs, president del Consell Comarcal de la Terra Alta, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02739/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rosa M. Mora i Valls, presidenta del Consell Comarcal de l’Urgell, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02740/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Rebolleda i Calendario, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02741/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Rísquez i Caballero, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02742/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02743/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02744/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02745/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02746/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Registre Oficial d’Auditors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02747/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02748/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02749/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’interventor general de l’Administració de la Generalitat amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02750/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02751/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Lluís Pérez Francesch, professor titular de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02752/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Costa i Solà, director de l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02753/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació per a la Reforma de l’Impost de Successions a Catalunya amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02754/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02755/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Jou i Mirabent, notari, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02756/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02757/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Gonzàlez i Sala, president de Pimec, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02758/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Pujol Segarra, secretari general de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02759/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02760/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Alexandre Pedrós i Abelló, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02761/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Leonardo Cárdenas Armesto, delegat a Catalunya de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02762/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença d’una representació dels tonyinaires de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè exposin la situació del sector i les actuacions per a la recuperació de la tonyina
	Tram. 356-00671/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del Col·lectiu d’Empresaris del Moble de la Sénia davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè exposin la situació de les empreses del sector
	Tram. 356-00674/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del membre de la Comissió de Pesca del Parlament Europeu i ponent de l’informe sobre la tonyina vermella davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè exposi el criteri del Parlament Europeu amb relació a la pesca
	Tram. 356-00675/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Moya Ollé, director de l’Observatori de Salut Mental de Catalunya, davant la Comissió d’Educació i Universitats, perquè presenti l’estudi «Els problemes de comportament en els infants i adolescents de Catalunya (TDAH 
	Tram. 356-00677/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Pineda davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè informi sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
	Tram. 356-00684/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Mireia Bofill davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè informi sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
	Tram. 356-00685/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Carme Riu davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè informi sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
	Tram. 356-00686/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vilà davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè informi sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
	Tram. 356-00687/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de responsables de Red Eléctrica davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informin sobre els talls de subministrament elèctric en els municipis de les comarques de Girona afectats per la nevada del dia 8 de 
	Tram. 356-00688/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de responsables d’Endesa davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informin sobre els talls de subministrament elèctric en els municipis de la demarcació de Girona afectats per la nevada del dia 8 de març de 
	Tram. 356-00689/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Rovira, director general d’Endesa a Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la manca de subministrament elèctric arran de la nevada del 8 de març de 2010 i sobre la s
	Tram. 356-00691/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Lluís Pinós, delegat de Red Eléctrica a Catalunya, perquè informi sobre la manca de subministrament elèctric arran de la nevada del 8 de març de 2010 i sobre la situació de la xarxa
	Tram. 356-00692/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la viceconsellera d’Afers Exteriors i Cooperació davant la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre el Pla d’acció exterior amb relació a l’àmbit de la cultura
	Tram. 356-00693/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Antonio Centeno, en representació del Fòrum de Vida Independent, davant la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitats
	Tram. 356-00696/08
	Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit
	Acord sobre la sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Política Territorial amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques sobre les actuacions del Departament amb relació als efectes de la nevada del 8 de març de 2010
	Tram. 355-00139/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i la Unió Europea amb el vicepresident del Govern per a presentar el Pla d’acció exterior del Govern de Catalunya, 2010-2015
	Tram. 355-00140/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Finances sobre les afectacions a la xarxa elèctrica causades per la nevada del 8 de març de 2010 i el restabliment del servei
	Tram. 355-00141/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt i Baix Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, i l’a
	Tram. 353-00880/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empresaris del Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei
	Tram. 353-00881/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Unió Empresarial de l’Anoia amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/198
	Tram. 353-00882/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Plataforma per la Vegueria del Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la 
	Tram. 353-00883/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Lle
	Tram. 353-00884/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 d
	Tram. 353-00885/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de la Diputació de Tarragona amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
	Tram. 353-00886/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de la Diputació de Barcelona amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
	Tram. 353-00887/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
	Tram. 353-00888/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
	Tram. 353-00889/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
	Tram. 353-00890/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Garraf amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
	Tram. 353-00891/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Institut d’Estudis Penedesencs amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1
	Tram. 353-00892/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Denominació d’Origen Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/19
	Tram. 353-00893/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Oliveras Samitier, catedràtic d’anàlisi geogràfica regional de la Universitat Rovira i Virgili i expert en matèria d’organització territorial, amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional 
	Tram. 353-00894/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jesús Burgueño Rivero, membre de la Comissió de Delimitació Territorial del Col·legi de Geògrafs de Catalunya, amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’
	Tram. 353-00895/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Roca Cladera, director del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificaci
	Tram. 353-00896/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jaume Font i Garolera, doctor en geografia i especialista en ordenació i planificació territorials, amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 d
	Tram. 353-00897/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joaquim Clusa, consultor, amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
	Tram. 353-00898/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/19
	Tram. 353-00899/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/19
	Tram. 353-00900/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
	Tram. 353-00901/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 353-00902/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 353-00903/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del síndic d’Aran amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 353-00904/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de la Diputació Provincial de Tarragona amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 353-00905/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de l’alcalde de Lleida amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 353-00906/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Manuel Bustos i Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 353-00907/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Salvador Esteve i Figueras, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 353-00908/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Antoni Fogué i Moya, president de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 353-00909/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Enric Vilert i Butchosa, president de la Diputació de Girona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 353-00910/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jaume Gilabert i Torruella, president de la Diputació de Lleida, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 353-00911/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
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	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Bustos i Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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	Tram. 352-02533/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Balmón Arévalo, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a les entitats metropolitanes, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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	Sol·licitud
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	Proposta de compareixença del president del Tribunal de Comptes amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02554/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud
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	Proposta de compareixença de Manuel Bustos i Garrido, president de la Federació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte de llei de vegueries
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	Proposta de compareixença de Jaume Gilabert i Torruella, president de la Diputació de Lleida, amb relació al Projecte de llei de vegueries
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	Proposta de compareixença de Ferran Bel i Accensi, alcalde de Tortosa, amb relació al Projecte de llei de vegueries
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	Proposta de compareixença d’Àngel Ros i Domingo, alcalde de Lleida, amb relació al Projecte de llei de vegueries
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	Proposta de compareixença de Fèlix Simon, portaveu de la Plataforma per una Vegueria Penedès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
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	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02577/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02578/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02579/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02580/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02581/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Serra Isern, alcalde de Badalona (Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02582/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Luis Jimeno i Sáez, alcalde de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02583/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Hereu i Boher, alcalde de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02584/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Anna del Frago i Baré, alcadessa de Barberà del Vallès (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02585/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Guasch i Viñas, alcalde de Begues (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02586/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Dolors Conde i Domínguez, alcaldessa de Castellbisbal (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02587/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Padilla i Reche, alcalde de Castelldefels (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02588/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carme Carmona i Pascual, alcaldessa de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02589/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Angelino Maestro i Martínez, alcalde de Cervelló (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02590/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manel Ripoll i Puertas, alcalde de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02591/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Balmón i Arévalo, alcalde de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02592/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pilar Díaz Romero, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02593/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Balsera i García, alcalde de Gavà (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02594/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02595/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Iván Arcas i Blanch, alcalde de Molins de Rei (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02596/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de César Arrizabalaga i Zabala, alcalde de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02597/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Ramia i Gisbert, alcalde de Montgat (Maresme), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02598/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Antonio Rubio i Leiva, alcalde de Pallejà (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02599/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier González Alemany, alcalde de la Palma de Cervelló (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02600/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Albert Vilà i Badia, alcalde del Papiol (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02601/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Tejedor i Ballesteros, alcalde del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02602/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Juan M. Parralejo i Aragoneses, alcalde de Ripollet (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02603/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jesús M. Canga i Castaño, alcalde de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02604/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Enric Llorca i Ibàñez, alcalde de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02605/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Bosch i Pugès, alcalde de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02606/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Domènec Tugas i Forns, alcalde de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02607/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, alcalde de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02608/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Juan A. Vázquez Cortado, alcalde de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02609/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Poveda i Zapata, alcalde de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02610/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Perpiñà i Palau, alcalde de Sant Just Desvern (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02611/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Amparo Piqueras i Manzano, alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02612/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Felip Castillo i Villegas, alcalde de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02613/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Parlón i Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02614/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Emili Muñoz Martínez, alcalde de Tiana (Maresme), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02615/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Glòria Matas i Montmany, alcadessa de Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02616/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Ruiz Novella, alcalde de Viladecans (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02617/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del Maresme, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02618/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rosa Boladeras i Serraviñals, presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02619/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Mas i Bassa, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02620/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Rísquez i Caballero, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02621/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Rebolleda i Calendario, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02622/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Bustos i Garrido, alcalde de Sabadell (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02623/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Navarro i Morera, alcalde de Terrassa (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02624/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Antoni Baron i Espinar, alcalde de Mataró (Maresme), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02625/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers (Vallès Oriental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02626/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Alemany i Rigol, alcalde de Vallirana (Baix Llobregat), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02627/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carme Garcia i Lores, alcaldessa de Rubí (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02628/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president o del portaveu del Grup Municipal de Convengència i Unió de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02629/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president o de la portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02630/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president o de la portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02631/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president o del portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02632/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02633/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Entitat Metropolitana del Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02634/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02635/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carme San Miguel i Buibal, delegada territorial del Govern a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02636/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del director general d’Urbanisme amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02637/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02638/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Fogué i Moya, president de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02639/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02640/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02641/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi de Geògrafs amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02642/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Via Vallès amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02643/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 352-02644/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02645/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02646/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02647/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Cambra Oficial de Comerç , Indústria i Navegació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02648/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02649/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02650/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Mou-te per Tarragona amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02651/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la plataforma El Ripollès Existeix amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02652/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02653/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió d’Empresaris del Penedès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02654/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió d’Empresaris de l’Anoia amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02655/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Institut d’Estudis Aranesi amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02656/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen del Penedès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02657/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02658/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02659/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Pimec amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02660/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02661/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02662/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Plataforma per la Vegueria de l’Alt Ter amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02663/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Plataforma per l’Alta Segarra amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02664/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Plataforma per una Vegueria Pròpia del Penedès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02665/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Fòrum Comarcal amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02666/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02667/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02668/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02669/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Via Vallès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02670/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi de Geògrafs amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02671/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02672/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Vila d’Abadal i Serra, alcalde de Vic (Osona), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02673/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Domènec Oliva Bonsfills, alcalde de Torà (Segarra), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02674/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Cornelio Caubet Camats, alcalde de Biosca (Segarra), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02675/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Solé i Vendrell, alcalde de Sant Guim de Freixenet (Segarra), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02676/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manel Ferré i Montañés, alcalde d’Amposta (Montsià), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02677/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Hereu Boher, alcalde de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02678/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Benet Jané i Palau, alcalde del Vendrell (Baix Penedès), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02679/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Aymamí i Roca, alcalde d’Igualada (Anoia), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02680/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Planella i Casasayas, alcalde de Puigcerdà (Cerdanya), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02681/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Miquel Pérez i Segura, alcalde de Reus (Baix Camp), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02682/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de David Rodríguez González, alcalde de Solsona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02683/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Fèlix Ballesteros i Casanova, alcalde de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02684/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ferran Bel i Accensi, alcalde de Tortosa (Baix Ebre), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02685/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Regull i Riba, alcalde de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02686/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ignasi Elena i Garcia, alcalde de Vilanova i la Geltrú (Garraf), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02687/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pau Perdices i Pla, alcalde de Vielha e Mijaran (Val d’Aran), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02688/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Teresa Jordà i Roura, alcaldessa de Ripoll, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02689/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àngel Ros Domingo, alcalde de Lleida (Segrià), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02690/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Anna Pagans i Gruartmoner, alcaldessa de Girona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02691/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Agustí López i Pla, alcalde de Sort (Pallars Sobirà), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02692/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Albert Batalla i Siscart, alcalde de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02693/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Albert Alins i Abad, alcalde del Pont de Suert (Alta Ribagorça), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02694/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Víctor Orrit i Ambrosio, alcalde de Tremp (Pallars Jussà), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02695/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Boquete i Sáez, alcalde de Masquefa (Anoia), amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02696/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants dels municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02697/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francés X. Boya i Alós, president del Conselh Generau d’Aran, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02698/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Fogué i Moya, president de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02699/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Vilert i Butchosa, president de la Diputació de Girona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02700/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Gilabert i Torruella, president de la Diputació de Lleida, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02701/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02702/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carme Mansilla i Cabré, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Camp, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02703/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Consol Cantenys i Arbolí, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02704/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Girona i Alaiza, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02705/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jesús Fierro i Rugall, president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02706/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Perelada i Ramon, president del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02707/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Castells i Berzosa, president del Consell Comarcal de l’Anoia, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02708/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Candàliga i Freixa, president del Consell Comarcal del Bages, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02709/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Masdeu i Isern, president del Consell Comarcal del Baix Camp, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02710/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Daniel Andreu i Falcó, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02711/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ricard Herrero i Suñer, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02712/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rosa Boladeras i Serraviñals, presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02713/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Sánchez i Solsona, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02714/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Mas i Bassa, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02715/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Sergi Roca i Vargas, president del Consell Comarcal del Berguedà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02716/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Esteve Maurell i Meya, president del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02717/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de David Rovira i Minguella, president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02718/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Antoni Blanco i Abad, president del Consell Comarcal del Garraf, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02719/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Lluís Balsells i Balsells, president del Consell Comarcal de les Garrigues, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02720/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02721/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Cristina Alsina i Conesa, presidenta del Consell Comarcal del Gironès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02722/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del Maresme, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02723/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Castor Gonell Agramunt, president del Consell Comarcal del Montsià, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02724/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Vicent Font Bernaus, president del Consell Comarcal de la Noguera, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02725/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Arisa i Coma, president del Consell Comarcal d’Osona, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02726/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Pont i Jordana, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02727/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Ribera i Jordana, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02728/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Xargay i Congost, president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02729/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan René i Huguet, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02730/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep A. Robles i Cerezo, president del Consell Comarcal del Priorat, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02731/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Bernat Pellisa i Sabaté, president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02732/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Pérez i Casas, president del Consell Comarcal del Ripollès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02733/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Casoliva i Pla, president del Consell Comarcal de la Segarra, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02734/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ricard Pons i Picó, president del Consell Comarcal del Segrià, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02735/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Gironès i Pasolas, president del Consell Comarcal de la Selva, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02736/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marià Chaure i Valls, president del Consell Comarcal del Solsonès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02737/08
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Eduard Roca i Gràcia, president del Consell Comarcal del Tarragonès, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02738/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àngel Ferràs i Tomàs, president del Consell Comarcal de la Terra Alta, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02739/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rosa M. Mora i Valls, presidenta del Consell Comarcal de l’Urgell, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02740/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Rebolleda i Calendario, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02741/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Rísquez i Caballero, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb relació al Projecte de llei de vegueries
	Tram. 352-02742/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02743/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02744/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02745/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02746/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Registre Oficial d’Auditors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02747/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02748/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02749/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’interventor general de l’Administració de la Generalitat amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02750/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02751/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Lluís Pérez Francesch, professor titular de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 352-02752/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Costa i Solà, director de l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02753/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació per a la Reforma de l’Impost de Successions a Catalunya amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02754/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02755/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Jou i Mirabent, notari, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02756/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02757/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Gonzàlez i Sala, president de Pimec, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02758/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Pujol Segarra, secretari general de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02759/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02760/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Alexandre Pedrós i Abelló, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02761/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Leonardo Cárdenas Armesto, delegat a Catalunya de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, amb relació al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
	Tram. 352-02762/08
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença d’una representació dels tonyinaires de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè exposin la situació del sector i les actuacions per a la recuperació de la tonyina
	Tram. 356-00671/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del Col·lectiu d’Empresaris del Moble de la Sénia davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè exposin la situació de les empreses del sector
	Tram. 356-00674/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del membre de la Comissió de Pesca del Parlament Europeu i ponent de l’informe sobre la tonyina vermella davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè exposi el criteri del Parlament Europeu amb relació a la pesca
	Tram. 356-00675/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Moya Ollé, director de l’Observatori de Salut Mental de Catalunya, davant la Comissió d’Educació i Universitats, perquè presenti l’estudi «Els problemes de comportament en els infants i adolescents de Catalunya (TDAH 
	Tram. 356-00677/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Pineda davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè informi sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
	Tram. 356-00684/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Mireia Bofill davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè informi sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
	Tram. 356-00685/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Carme Riu davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè informi sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
	Tram. 356-00686/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vilà davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè informi sobre la trobada Beijing+15 de Nova York
	Tram. 356-00687/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de responsables de Red Eléctrica davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informin sobre els talls de subministrament elèctric en els municipis de les comarques de Girona afectats per la nevada del dia 8 de 
	Tram. 356-00688/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de responsables d’Endesa davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informin sobre els talls de subministrament elèctric en els municipis de la demarcació de Girona afectats per la nevada del dia 8 de març de 
	Tram. 356-00689/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Rovira, director general d’Endesa a Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la manca de subministrament elèctric arran de la nevada del 8 de març de 2010 i sobre la s
	Tram. 356-00691/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Lluís Pinós, delegat de Red Eléctrica a Catalunya, perquè informi sobre la manca de subministrament elèctric arran de la nevada del 8 de març de 2010 i sobre la situació de la xarxa
	Tram. 356-00692/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la viceconsellera d’Afers Exteriors i Cooperació davant la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre el Pla d’acció exterior amb relació a l’àmbit de la cultura
	Tram. 356-00693/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Antonio Centeno, en representació del Fòrum de Vida Independent, davant la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitats
	Tram. 356-00696/08
	Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit
	Acord sobre la sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Política Territorial amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques sobre les actuacions del Departament amb relació als efectes de la nevada del 8 de març de 2010
	Tram. 355-00139/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i la Unió Europea amb el vicepresident del Govern per a presentar el Pla d’acció exterior del Govern de Catalunya, 2010-2015
	Tram. 355-00140/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Finances sobre les afectacions a la xarxa elèctrica causades per la nevada del 8 de març de 2010 i el restabliment del servei
	Tram. 355-00141/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt i Baix Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, i l’a
	Tram. 353-00880/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empresaris del Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei
	Tram. 353-00881/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Unió Empresarial de l’Anoia amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/198
	Tram. 353-00882/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Plataforma per la Vegueria del Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la 
	Tram. 353-00883/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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