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

1.10.	 Resolucions

Resolució 422/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la construcció de l’Hotel Casateva, a 
Barcelona, per a familiars d’infants ingressats amb 
tractaments mèdics llargs
Tram. 250-01523/08
Adopció p. 15

1.15.	 Mocions

Moció 47/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la política sanitària, especial ment pel que fa a 
la gestió de Sistema d’Emergències Mèdiques
Tram. 302-00156/08
Aprovació p. 15

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’objectiu del 
futur projecte de llei del cinema
Tram. 300-00191/08
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la sanitat pública
Tram. 300-00192/08
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre el marc que 
regula les organitzacions representatives del sector 
agrícola i ramader
Tram. 300-00193/08
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre els criteris de 
priorització de la despesa i les mesures d’austeritat 
del sector públic per a coadjuvar a superar la crisi 
econòmica
Tram. 300-00194/08
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’ensenyament
Tram. 300-00195/08
Substanciació p. 16

1.30.	 Altres	tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 7/2007, relatiu a l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet, corresponent a l’exercici 2003
Tram. 258-00006/08
Coneixement de l’Informe p. 16

Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 11/2007, relatiu a l’Empresa Municipal de 
Serveis Comunitaris, SA de l’Ajuntament de Lleida, 
corresponent als exercicis 1999-2003
Tram. 258-00007/08
Coneixement de l’Informe p. 17

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 15/2006: Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 
2004 Promocions, SL. Exercici 2004
Tram. 258-00043/07
Coneixement de l’Informe p. 17

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

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

2.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei d’implantació d’una de-
ducció per despeses sanitàries en l’impost sobre la 
renda de les persones físiques
Tram. 202-00036/08
Debat de totalitat p. 17
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 17

Proposició de llei de millora de la deduc ció 
fiscal per lloguer de l’habitatge habitual
Tram. 202-00037/08
Debat de totalitat p. 18
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 18

Proposició de llei de modificació dels apar-
tats 3.4.4 i 3.4.5 de l’annex 1 de la Llei 5/1998, de 17 
d’abril, de ports de Catalunya
Tram. 202-00042/08
Debat de totalitat p. 18
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 18

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la introducció 
del criteri de distància per a la gratuïtat del trans-
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port escolar dins el mateix municipi en el Decret 
161/1996, pel qual es regula el servei escolar de 
transport
Tram. 250-01155/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre l’increment 
de les partides pressupostàries del Departament 
d’Educació destinades al transport escolar no obli-
gatori per al 2008
Tram. 250-01156/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou institut d’ensenyament secundari del districte 
IV de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-01222/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les instal·lacions del CEIP Camp-
derrós, de Vallirana (Baix Llobregat), i el garantiment 
de la seguretat dels alumnes en les instal·lacions 
provisionals
Tram. 250-01267/08
Retirada p. 19

Proposta de resolució sobre el batxillerat 
nocturn al Vendrell
Tram. 250-01278/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del rigor i l’equitat en el procés de contractació i con-
validació de títols del personal mèdic i sanitari
Tram. 250-01293/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la suspensió 
de les jubilacions forçoses de personal mèdic de 
l’Institut Català de la Salut, la redacció d’un pla de 
recursos humans i la creació de la carrera professi-
onal de metge sènior
Tram. 250-01301/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la dotació de 
la partida pressupostària corresponent per a la fina-
lització de les obres de construcció i la posada en 
funcionament del nou centre d’atenció primària del 
Masnou (Maresme)
Tram. 250-01302/08
Retirada p. 19

Proposta de resolució sobre la creació del 
servei de radiologia del centre d’atenció primària de 
Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-01303/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la creació del 
servei de radiologia del centre d’atenció primària de 
Tiana (Maresme)
Tram. 250-01304/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’una escola a la Portella (Segrià) per al curs 
2009-2010
Tram. 250-01362/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre el protocol 
d’actuació amb relació al càncer de mama
Tram. 250-01365/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre l’aplicació ter-
ritorial dels quatre programes d’atenció directa des 
de centres de salut mental del Pla director de salut 
mental i addiccions
Tram. 250-01383/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de l’especialitat de salut mental com a catego-
ria professional de la infermeria
Tram. 250-01385/08
Retirada p. 20

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
Pla director de salut mental i addiccions i la imple-
mentació del Pla integral de salut mental
Tram. 250-01386/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre l’atenció buco-
dental gratuïta per als infants amb discapacitat
Tram. 250-01387/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre l’actualització 
i l’aplicació del protocol d’atenció de salut mental 
infantil i juvenil
Tram. 250-01388/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament d’un centre d’atenció 
primària a Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 250-01398/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre l’increment 
de l’oferta de places de l’Escola Oficial d’Idiomes 
del Vallès Oriental
Tram. 250-01399/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre les obres de 
condicionament d’un l’heliport per a l’helicòpter me-
dicalitzat de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre
Tram. 250-01469/08
Retirada p. 21

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures de sensibilització i prevenció de malalties 
d’origen tropical
Tram. 250-01527/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària a Sant Feliu de Codi-
nes (Vallès Oriental)
Tram. 250-01558/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre els ajuts per a 
programes de vetlladors per a infants amb discapa-
citats als centres escolars de municipis de menys de 
vint-i-cinc mil habitants
Tram. 250-01587/08
Rebuig p. 21

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la repercussió de la crisi econòmica en 
les polítiques socials
Tram. 302-00155/08
Rebuig p. 22

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures
Tram. 302-00157/08
Rebuig p. 22
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3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

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

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei sobre la localització i la iden-
tificació de les persones desaparegudes durant la 
Guerra Civil i la dictadura franquista
Tram. 200-00037/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 22

Projecte de llei de mediació en l’àmbit del 
dret privat
Tram. 200-00040/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 23

Projecte de llei d’educació
Tram. 200-00043/08
Nomenament d’un relator p. 23

Projecte de llei del Síndic de Greuges
Tram. 200-00052/08
Propostes de compareixença d’organitza cions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 23
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 24
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials rebutjades p. 24

Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya
Tram. 200-00055/08
Debat de totalitat p. 25
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió p. 25
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 25
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini per a proposar compareixences p. 25

Projecte de llei d’aeroports i heliports
Tram. 200-00056/08
Debat de totalitat p. 25
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 25
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Mixt p. 25
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini per a proposar compareixences p. 25

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei d’addició dels articles 8 
bis, 8 ter i 9 bis a la Llei 18/2003, de 4 del juliol, de 
suport a les famílies
Tram. 202-00061/08
Presentació p. 26

Proposició de llei de qualitat de l’educació 
de Catalunya
Tram. 202-00062/08
Presentació p. 27

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre el replanteja-
ment de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del 
projecte «Millora general. Nova carretera. Connexió 
oest de la variant sud de Lleida (C-13) amb la carre-
tera A-2. Tram Lleida - Alcarràs»
Tram. 250-01599/08
Esmenes presentades p. 68

Proposta de resolució sobre la intervenció 
del Govern en la negociació i el pagament de les 
indemnitzacions per les expropiacions de les obres 

de desdoblament del tram entre Reus i Alcover de 
la carretera C-14
Tram. 250-01612/08
Esmenes presentades p. 69

Proposta de resolució sobre la comunicació 
ferroviària del Bages
Tram. 250-01618/08
Esmenes presentades p. 69

Proposta de resolució sobre la creació del 
Consell de Treball Autònom de Catalunya
Tram. 250-01622/08
Esmenes presentades p. 70

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a compensar els usuaris per les altera-
cions del servei de rodalia a causa de les obres de la 
sortida nord de Barcelona del tren d’alta velocitat
Tram. 250-01628/08
Esmenes presentades p. 70

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
servei d’autobús entre el nucli urbà de Capellades 
(Anoia) i l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat 
en aquest municipi
Tram. 250-01632/08
Esmenes presentades p. 71

Proposta de resolució sobre el traçat de la 
variant sud de Lleida
Tram. 250-01633/08
Esmenes presentades p. 71

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
títol de transport per a majors de seixanta-cinc anys 
amb rendes baixes en el sistema tarifari integrat de 
l’Autoritat del Transport Metropolità
Tram. 250-01634/08
Esmenes presentades p. 72

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de les entitats municipals descentralitzades al Pla 
d’equipaments culturals de Catalunya
Tram. 250-01642/08
Esmenes presentades p. 72

Proposta de resolució sobre la paralització 
del projecte de construcció de la variant de Ponts en 
el tram entre Oliola i Ponts de la carretera C-14
Tram. 250-01643/08
Esmenes presentades p. 73

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema de bonificacions per a famílies nom-
broses en el transport públic
Tram. 250-01646/08
Esmenes presentades p. 73

Proposta de resolució sobre els ajuts a les 
comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-01647/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre el dret dels 
pares a elegir la llengua oficial de l’educació infantil 
i el primer cicle de primària de llurs fills
Tram. 250-01649/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de pantalles acústiques al pas elevat de la carretera 
C-234 a Gavà i sobre el recobriment de la calçada 
amb asfalt sonoreductor
Tram. 250-01650/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució de revisió dels pres-
supostos de la Generalitat per al 2009
Tram. 250-01651/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75
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Proposta de resolució sobre la reclamació 
al Govern de l’Estat de descomptes i subvencions 
per al transport de mercaderies per l’autopista AP-2 
entre Fraga i Alfajarín
Tram. 250-01652/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’eix viari entre Lleida, Solsona, Berga, Ripoll i 
Figueres i del tram entre Alfarràs i Ripoll de la car-
retera C-26
Tram. 250-01653/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la sol·licitud 
de contenció i racionalització de la despesa pel que 
fa a informació publicitària dels departaments de la 
Generalitat i dels organismes públics adscrits o amb 
participació majoritària
Tram. 250-01654/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre la il·lu mi nació 
de les rotondes de les carreteres T-310, T-312 i T-314 
al Baix Camp
Tram. 250-01655/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a afrontar la crisi del sector ramader
Tram. 250-01656/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment d’un parc de bombers dins del terme municipal 
de Girona
Tram. 250-01657/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa del nou servei de diagnòstic PET-TC a l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 250-01658/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre la construcció 
del consultori local de la Bisbal del Penedès (Baix 
Penedès) i la licitació i l’execució immediata de la 
resta de consultoris locals i centres d’atenció pri-
mària anunciats a la publicació del 2006 Mil dies 
invertint en salut
Tram. 250-01659/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament d’un institut d’ensenya-
ment secundari a Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-01660/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre la reducció 
dels peatges de l’autopista AP-7 al tram entre el 
Vendrell i Cambrils per les obres de construcció del 
tercer carril
Tram. 250-01661/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre el desenvo-
lupament d’un programa d’accions per a prevenir 
l’addicció als jocs digitals d’infants i adolescents
Tram. 250-01662/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre l’aplicació im-
mediata de la Llei de l’Estat 40/2003, de protecció 

a les famílies nombroses, en matèria de tarifes de 
transport públic
Tram. 250-01663/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre la constitució 
de la Generalitat com a soci de capital risc per als 
empresaris del sector agrari
Tram. 250-01664/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre la desafectació 
de la caserna de la Guàrdia Civil de Ripoll
Tram. 250-01665/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre el condiciona-
ment de la coberta de la nau i el caputxó del campa-
nar de l’església de Sant Lliser d’Arcalís, a Soriguera 
(Pallars Sobirà)
Tram. 250-01666/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre la dotació 
pressupostària, l’adjudicació i l’execució de la se-
gona fase de les obres del CEIP Joan Plana, a Puig-
pelat (Alt Camp)
Tram. 250-01667/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’estabilitat de la plantilla docent del SES Cristòfor 
Colom, al barri del Bon Pastor, de Barcelona
Tram. 250-01668/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre l’obsequi de 
la seu de Ginebra de les Nacions Unides amb una 
reproducció de l’Esculapi
Tram. 250-01669/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre la commemo-
ració del 350è aniversari del Tractat dels Pirineus
Tram. 250-01670/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la creació de 
places de centre residencial d’educació intensiva
Tram. 250-01671/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la creació de 
places de centre residencial d’acció educativa
Tram. 250-01672/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre el sanejament 
del polígon industrial de Camarasa (Noguera)
Tram. 250-01673/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre la revisió de 
l’estabilitat i la consolidació del tram de la línia del 
tren d’alta velocitat a l’Hospitalet de Llobregat i so-
bre la suspensió de les obres d’excavació del túnel 
ferroviari a l’Eixample de Barcelona
Tram. 250-01674/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre l’accés als 
continguts de la Generalitat per mitjà d’aplicacions i 
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ginys en català per a navegadors d’internet, l’escrip-
tori de l’ordinador i dispositius mòbils
Tram. 250-01675/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre el patí de vela
Tram. 250-01676/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 83
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
dels camins del Delta de l’Ebre
Tram. 250-01677/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 83
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre la concessió 
administrativa d’una zona a la costa del Delta de 
l’Ebre per a la cria del musclo
Tram. 250-01678/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 83
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
l’elaboració dels informes paisatgístics obligatoris 
per a atorgar els permisos d’obres
Tram. 250-01679/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 84
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre l’aplicació im-
mediata del Decret 251/2005, del 22 de novembre, 
pel qual s’estableixen les mesures d’implementació 
d’un sistema de pesatge, classificació i marcatge de 
canals porcines
Tram. 250-01680/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 84
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre el reforçament 
de la seguretat a les instal·lacions aeroportuàries i al 
servei de rodalia de Renfe a l’aeroport del Prat
Tram. 250-01681/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 84
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la reglamenta-
ció de la senyalització de les cases de turisme rural 
a la xarxa viària
Tram. 250-01682/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 85
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre la defensa dels 
grups de cultura popular i tradicional que fan ús de 
materials pirotècnics
Tram. 250-01684/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 85
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la carretera Interpolar Sud amb un traçat que no 
divideixi el nucli urbà de Bellaterra, a Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 250-01685/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 85
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
la tramitació dels ajuts a la internacionalització de 
les empreses i sobre la gestió compartida amb les 
cambres de comerç
Tram. 250-01686/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 86
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre la campanya 
de promoció turística de la Costa Brava i el Pirineu 
de Girona
Tram. 250-01707/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 86
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre d’orientadors laborals
Tram. 250-01708/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 86
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre l’inici immediat 
de les tasques de manteniment de la carretera C-17 
de les Masies de Voltregà a Ripoll per a garantir la 
seguretat viària
Tram. 250-01709/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 87
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre la creació del 
servei de radiologia a l’Àrea Bàsica de Salut del 
Masnou
Tram. 250-01711/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 87
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’un senyal d’hospital a la sortida 100 de l’autopista 
C-32 de Mataró
Tram. 250-01712/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 87
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre la vaccinació 
contra el virus del papil·loma humà de les joves en-
tre dotze i quinze anys que no hagin tingut aquesta 
opció al centre escolar i l’establiment d’un protocol 
de seguiment per a la població de risc
Tram. 250-01713/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 88
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
dels ajuts per a l’enllumenat públic de Cabra del 
Camp (Alt Camp)
Tram. 250-01714/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 88
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre la licitació de 
l’obra de l’estació depuradora d’aigües residuals i 
dels col·lectors de Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 250-01715/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 89
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una residència per a gent gran al barri de Ca n’An-
glada, de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-01716/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 89
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre la regulació 
dels talls de carreteres per part de col·lectius com a 
mesura de protesta
Tram. 250-01717/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 89
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre el reforçament 
de la seguretat laboral en els projectes d’obra pública
Tram. 250-01718/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 90
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre la informació 
als grups parlamentaris i a les comissions parlamen-
tàries de les visites oficials de parlamentaris d’altres 
països o comunitats autònomes
Tram. 250-01721/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 90
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre el suport a 
l’organització del tercer campionat nacional de bo-
tifarra
Tram. 250-01722/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 90
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 90
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Proposta de resolució sobre la retirada del 
Pla director urbanístic de l’àrea residencial estratè-
gica de Ripoll
Tram. 250-01723/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 91
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 91

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
programa d’ajuts a la mobilitat per a estudiants de 
cicles formatius de grau superior que habiten en 
zones de baixa densitat de població
Tram. 250-01724/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 91
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 91

Proposta de resolució sobre el garantiment 
i la gratuïtat del servei «Sanitat respon» a la Terra 
Alta
Tram. 250-01730/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 91
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 91

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la legislació vigent en matèria d’incineració de 
residus a les fàbriques de ciment
Tram. 250-01731/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 92
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 92

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’institut d’educació secun-
dària Montserrat Miró, a Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-01732/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 92
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 92

Proposta de resolució sobre la no-ampliació 
a la segona corona metropolitana de les restriccions 
de velocitat i sobre la reducció proporcional del preu 
del peatge en les vies de peatge amb aquestes res-
triccions
Tram. 250-01733/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 92
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 92

Proposta de resolució sobre el suport a la 
inclusió de Gandesa i d’altres espais naturals de la 
Terra Alta a la xarxa de geoparcs de la Unesco
Tram. 250-01844/08
Presentació p. 93

Proposta de resolució sobre el perllonga-
ment i l’increment de la freqüència de pas del servei 
de la línia 4 de rodalia de Sant Vicenç de Calders 
a Tarragona
Tram. 250-01845/08
Presentació p. 93

Proposta de resolució sobre l’adequació de 
l’espai i de l’atenció als menors del centre d’acolli-
ment de menors La Mercè, de Tarragona, i el millo-
rament de les condicions laborals del personal
Tram. 250-01846/08
Presentació p. 94

Proposta de resolució sobre la contracta-
ció de personal per al servei de traumatologia de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida 
(Segrià)
Tram. 250-01847/08
Presentació p. 95

Proposta de resolució sobre la promoció de 
les destinacions turístiques catalanes als mitjans de 
comunicació de l’Estat i de l’estranger
Tram. 250-01848/08
Presentació p. 96

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
Pallars Sobirà en l’àmbit geogràfic d’aplicació del Pla 
d’iniciatives de dinamització comarcal
Tram. 250-01849/08
Presentació p. 97

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
Presentació p. 98

Proposta de resolució sobre l’estudi de so-
lucions a la mortaldat de d’ovelles en explotacions 
ramaderes i la creació d’una línia d’indemnitzacions 
per als propietaris
Tram. 250-01851/08
Presentació p. 98

Proposta de resolució sobre l’encàrrec al 
Consell de la Cultura Popular i Tradicional d’elaborar 
una fórmula de reconeixement institucional i cultural 
de la sardana i impulsar-ne la dinamització
Tram. 250-01852/08
Presentació p. 99

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Camp per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01853/08
Presentació p. 100

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Camp per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01854/08
Presentació p. 101

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre 
el pagament dels ajuts de menjador escolar dels 
cursos 2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01855/08
Presentació p. 101

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre el 
pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01856/08
Presentació p. 102

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Tarragonès per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01857/08
Presentació p. 102

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Tarragonès per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01858/08
Presentació p. 103

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Penedès per a atendre el paga-
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01859/08
Presentació p. 104

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Penedès per a atendre el pa-
gament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01860/08
Presentació p. 104
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Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Ebre per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01861/08
Presentació p. 105

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Ebre per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01862/08
Presentació p. 105

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Montsià per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01863/08
Presentació p. 106

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Montsià per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01864/08
Presentació p. 106

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01865/08
Presentació p. 107

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01866/08
Presentació p. 108

Proposta de resolució sobre la viabilitat dels 
centres especials de treball
Tram. 250-01867/08
Presentació p. 108

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una rotonda entre les carreteres L-214 i L-243, entre 
Cervera i la Guàrdia-Lada
Tram. 250-01868/08
Presentació p. 109

Proposta de resolució sobre l’actuació de 
sanejament d’aigües residuals a l’Ametlla de Se-
garra
Tram. 250-01869/08
Presentació p. 109

Proposta de resolució sobre l’endegament 
d’una campanya per a aprendre català adreçada 
als metges d’origen estranger que treballen a les 
comarques de Lleida
Tram. 250-01870/08
Presentació p. 110

Proposta de resolució sobre la reclamació 
del retorn dels documents sobre esport de la Gene-
ralitat republicana que hi ha a la biblioteca de l’Insti-
tuto Nacional de Educación Física de Madrid
Tram. 250-01871/08
Presentació p. 110

Proposta de resolució sobre la implantació 
d’estudis superiors de disseny gràfic a les comar-
ques de Tarragona
Tram. 250-01872/08
Presentació p. 111

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
llibre d’estil per als mitjans de comunicació sobre els 
trastorns mentals
Tram. 250-01873/08
Presentació p. 111

Proposta de resolució sobre la creació de 
la figura de l’oncòleg tutor
Tram. 250-01874/08
Presentació p. 112

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la seguretat vial a la cruïlla de la carretera C-563 
a Josa de Cadí
Tram. 250-01875/08
Presentació p. 112

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un carril bici a la carretera BP-1432 entre la Garriga 
i l’Ametlla del Vallès
Tram. 250-01876/08
Presentació p. 113

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la seguretat a l’entorn de l’estació de 
tren de Cardedeu (Vallès Oriental)
Tram. 250-01877/08
Presentació p. 113

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
i la museïtzació de la Torre del Moro, a Llinars del 
Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01878/08
Presentació p. 114

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de les escoles velles del CEIP La Mun-
tanya, d’Aiguafreda (Vallès Oriental)
Tram. 250-01879/08
Presentació p. 114

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament de l’IES Marta Mata, a 
Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01880/08
Presentació p. 115

Proposta de resolució sobre el condicio-
nament i el millorament de la carretera N-260 entre 
Olot i Ripoll
Tram. 250-01881/08
Presentació p. 115

Proposta de resolució sobre la necessitat 
de posar en funcionament un nou servei de trens 
semidirectes entre Barcelona i Puigcerdà
Tram. 250-01882/08
Presentació p. 116

Proposta de resolució sobre les compen-
sacions als usuaris de Renfe de les comarques gi-
ronines en cas de retards i sobre la defensa de les 
peticions que la plataforma d’usuaris fa a Renfe
Tram. 250-01883/08
Presentació p. 117

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les obres de millorament del camí que uneix el 
Poal amb la carretera LP-3322 i sobre la inclusió 
d’aquesta via a la xarxa de carreteres de la Gene-
ralitat
Tram. 250-01884/08
Presentació p. 117

Proposta de resolució sobre l’habilitació 
d’una taquilla de venda de bitllets de tren de darrera 
hora
Tram. 250-01885/08
Presentació p. 118

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos del contracte programa d’acció social 
de l’Ajuntament d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-01886/08
Presentació p. 119
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Proposta de resolució sobre la delimitació 
de les zones vulnerables de contaminació per nitrats 
del Vallès Oriental
Tram. 250-01887/08
Presentació p. 119

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels permisos de caça del Pallars Sobirà i sobre la 
compensació econòmica als ramaders afectats per 
la presència de daines
Tram. 250-01888/08
Presentació p. 120

Proposta de resolució sobre la creació 
d’ajuts autonòmics i estatals per renovar el parc de 
motocicletes i ciclomotors i dinamitzar l’activitat del 
sector
Tram. 250-01889/08
Presentació p. 121

Proposta de resolució sobre la restauració 
de les pantalles protectores de la carretera C-60 a 
l’entrada de Mataró
Tram. 250-01890/08
Presentació p. 121

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

Procediment relatiu a l’Informe sobre el 
Compte general de la Generalitat de Catalunya cor-
responent al 2006
Tram. 257-00003/08
Ponència de caràcter informatiu p. 122

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·la	cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política sanitària, especialment pel 
que fa a la gestió de Sistema d’Emergències Mè-
diques, SA
Tram. 302-00156/08
Esmenes presentades p. 122

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures
Tram. 302-00157/08
Esmenes presentades p. 123

4.	 INFORMACIÓ

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	mocions

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
309/VIII, sobre la categoria professional d’infermer 
o infermera especialista en salut mental
Tram. 290-00261/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 124

Control del compliment de la Resolució 
312/VIII, sobre la senyalització del nus viari de la 
carretera C-61 a Arenys de Mar (Maresme)
Tram. 290-00268/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 125

Control del compliment de la Resolució 
313/VIII, sobre el traçat de la línia d’alta velocitat 
entre Vilademuls i Borrassà
Tram. 290-00269/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 125

Control del compliment de la Resolució 
315/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
11/2008, referent a la comptabilitat i les subvencions 

electorals de les eleccions a cambres agràries del 
25 de gener de 2007
Tram. 290-00271/08
Sol·licitud de pròrroga p. 126
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 126

Control del compliment de la Resolució 
316/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
22/2007, referent a contractacions i despeses amb el 
grup Indra, corresponent als exercicis 1996-2002
Tram. 290-00272/08
Sol·licitud de pròrroga p. 126
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 126

Control del compliment de la Resolució 
337/VIII, sobre el servei de neteja de la llar d’infants 
Josep Pallach, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 290-00293/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 127

Control del compliment de la Resolució 
339/VIII, sobre les escoles de música
Tram. 290-00295/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 128

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 37/VIII, 
sobre la inclusió dels drets lingüístics en el conjunt 
dels drets humans
Tram. 390-00037/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 128

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixences

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Educació i Universitats amb el conseller 
d’Educació per a explicar el pla FP.cat
Tram. 354-00229/08
Retirada de la sol·licitud p. 129

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar i Immigració amb la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania sobre la primera reunió 
de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat en ma-
tèria d’immigració
Tram. 354-00239/08
Rebuig de la sol·licitud p. 129

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
les irregularitats detectades en l’informe de fiscalit-
zació de la Sindicatura de Comptes referent a Sis-
tema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent 
al 2006
Tram. 354-00243/08
Rebuig de la sol·licitud p. 130

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar i Immigració amb la conselle-
ra d’Acció Social i Ciutadania per a informar sobre 
les prestacions atorgades en aplicació de la Llei 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 354-00244/08
Rebuig de la sol·licitud p. 130

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença de Joaquim 
Mora, president de la Societat de Pescadors de 
Tremp, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01077/08
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Lluís Pujal i 
Faurat, president de la Federació Catalana de Pesca 
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Esportiva i Càsting, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01078/08
Acord sobre la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Jordi Bar-
celó i Traserra, gerent d’Opyce, SA, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01079/08
Rebuig de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença de Jaume 
Sellés Santiveri, secretari general de Comissions 
Obreres de les Terres de Lleida, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01080/08
Rebuig de la sol·licitud p. 130

Proposta de compareixença d’Esteve Amor 
Belmonte, president de l’Associació de Distribuïdors 
d’Articles de Pesca, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01081/08
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Jaume Ga-
matje Noguer, president de l’Associació de Pesca de 
la Vall de Camprodon, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01082/08
Acord sobre la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Josep Ar-
gemí Relat, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Forestals de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01083/08
Retirada de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Jordi Romà 
Vega, degà del Col·legi d’Enginyers de Forest de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01084/08
Retirada de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Rofes Sans, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers 
Agrònoms de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01085/08
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Salvador 
Esteve Figueras, president de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01086/08
Rebuig de la sol·licitud p. 131

Proposta de compareixença de Manuel 
Bustos Garrido, president de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01087/08
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Margarida 
Gual Perelló, degana del Col·legi de Biòlegs de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01088/08
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Sergi Cantó 
i Jordi, president del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01089/08
Retirada de la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Josep Ig-
nasi Casanova i Agustí, president de l’Associació 

de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01090/08
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Josep Grau 
Cotilla, representant d’Endesa Generación, SA, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01091/08
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Carles Pla 
Zanuy, director del Laboratori d’Ictiologia Genètica 
de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació sostenible de la pesca continen-
tal
Tram. 352-01092/08
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Proposta de compareixença de Lluís Pa-
luzie i Mir, president del Consell de Protecció de la 
Natura, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01093/08
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Manuel 
Hernández i Carreras, director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01094/08
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Baldiri Ros 
Prat, president de l’Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01095/08
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Marc Vande 
Vliet, representant de l’Associació de Pesca Cardós 
Tírvia, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01096/08
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Joan Serra 
Virga, representant de la Societat Pescadors de 
Viladrau, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01097/08
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de José Luis 
Bruna Brotons, jurista especialitzat en temes de pes-
ca continental i president de la Federació Espanyola 
de Pesca i Càsting, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01098/08
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Proposta de compareixença de Joaquim 
Mora Hernández, representant de la Societat de 
Pescadors de Tremp i Conveni Pallaresa, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la 
pesca continental
Tram. 352-01099/08
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Miquel Sala 
Muntada, representant de la Societat de Pescadors 
Esportius d’Oliana, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01100/08
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Luis Saenz 
de Pablo, expert en gestió de pesca continental a les 
comarques de Tarragona, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01101/08
Acord sobre la sol·licitud p. 134
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Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Hostaleria de Lleida amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01102/08
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Hostaleria de les comarques 
de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01103/08
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01104/08
Rebuig de la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Pesca Esportiva 
i Càsting amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01105/08
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Jordi Romà 
i Vega, degà del Col·legi i Associació d’Enginyers de 
Forests de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01106/08
Rebuig de la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrí-
coles de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01107/08
Rebuig de la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Ramon Ai-
xalà Vila, president de la Societat de Pesca Espor-
tiva de la Vall de Boí, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01108/08
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Josep Grau 
Vide, president de l’Associació per a l’Estudi i Millo-
ra dels Salmònids - Rius amb Vida, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01109/08
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Marc Ordeix 
i Rigo, en representació de la Xarxa de Custòdia del 
Territori, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01110/08
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Proposta de compareixença de Ferran Llar-
gués Gunfaus, en representació de Depana, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01111/08
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’Enric Apari-
cio, biòleg, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01112/08
Retirada de la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença de Rafel Ro-
caspana, biòleg, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01113/08
Retirada de la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença d’Adolf de 
Sostoa Fernández, de la Facultat de Biologia de la 

Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01114/08
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença de Carles Pla i 
Zanuy, representant del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01115/08
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença de Narcís Prat, 
del Departament d’Ecologia de la Facultat de Bio-
logia de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01116/08
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Proposta de compareixença de Carles 
Ibáñez, director de la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01117/08
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Josep Lluís 
Bruna Brotons, tècnic, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01118/08
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Manel Poch 
Espallargues, de la Universitat de Girona, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la 
pesca continental
Tram. 352-01119/08
Retirada de la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Joaquim 
Vinyals Sautat, expert en ciprínids, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01120/08
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Joan Serra 
Viga, en representació de la Societat de Pescadors 
de Viladrau, amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01121/08
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Lluís Ribas 
Isern, en representació de la Societat de Pesca-
dors Esportius d’Anglès i Comarca, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01122/08
Acord sobre la sol·licitud p. 137

Proposta de compareixença de Miquel Sala 
Muntada, en representació de la Societat de Pesca-
dors Esportius d’Oliana, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01123/08
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Joaquim 
Luna, en representació de la Societat de Pesca-
dors Esportius de la Vall de Ribes, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01124/08
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Federico 
Aragón Torre, en representació de la Societat de 
Pesca Esportiva de Valls, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01125/08
Acord sobre la sol·licitud p. 138
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Proposta de compareixença de Josep Ig-
nasi Foix, en representació de la Societat de Pes-
cadors Esportius de l’Alta Ribagorça, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01126/08
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Blas Gar-
cía Flores, en representació de la Societat Unió de 
Pescadors Esportius d’Olesa de Montserrat, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01127/08
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Valentí 
Rojas Camps, en representació de l’Agrupació Jo-
anenca de Pesca, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01128/08
Acord sobre la sol·licitud p. 138

Proposta de compareixença de Jordi Se-
menté Sayó, en representació de la Societat de 
Pescadors Esportius de l’Alt Empordà, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01129/08
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Francesc 
Álvarez Castro, en representació del Club de Pesca-
dors Esportius de Solsona, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació sostenible de la pesca continen-
tal
Tram. 352-01130/08
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença d’Antonio Vi-
larrubla Fenés, en representació del Club Caça i 
Pesca de l’Alt Urgell, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01131/08
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Tarragona Masana, en representació del Club 
Esportiu de Pescadors Dos Rius, de Camarassa 
(Noguera), amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01132/08
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Pere Gort 
Cebrian, en representació del Club Esportiu de Pes-
ca de Torres de Segre, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01133/08
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Joan Ra-
mon Mitjans Godino, en representació de l’Agrupació 
de Pescadors Esportius de Súria, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01134/08
Acord sobre la sol·licitud p. 139

Proposta de compareixença de Joaquim 
Mora, en representació de la Societat de Pescadors 
de Tremp, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01135/08
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença de Josep Tru-
jillo Conde, en representació de la Societat de Pes-
cadors de Llavorsí, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01136/08
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Caça i Pesca de Naut 

Aran, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01137/08
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Pesca Espor-
tiva i Càsting amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01138/08
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença de Lluís Pu-
jal, expresident de la Federació Catalana de Pesca 
Esportiva i Càsting, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01139/08
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Hostaleria de Lleida amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01140/08
Acord sobre la sol·licitud p. 140

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors La Guingueta 
- Espot amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01141/08
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença del president 
de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càs-
ting amb relació al Projecte de llei d’ordenació sos-
tenible de la pesca continental
Tram. 352-01142/08
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors La Guingueta 
- Espot amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01143/08
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors Llavorsí amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01144/08
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat La Bonaigua amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental
Tram. 352-01145/08
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors Esportius de 
Rialp amb relació al Projecte de llei d’ordenació sos-
tenible de la pesca continental
Tram. 352-01146/08
Acord sobre la sol·licitud p. 141

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors de Sort amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01147/08
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors Esportius de 
Soriguera amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01148/08
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pesca Esportiva Vall 
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Farrera amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01149/08
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Caça i Pesca Alt Àneu 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible 
de la pesca continental
Tram. 352-01150/08
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Pesca Cardós-Tírvia amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 352-01151/08
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat de Pescadors Esportius de 
Gerri de la Sal amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació sostenible de la pesca continental
Tram. 352-01152/08
Acord sobre la sol·licitud p. 142

Sol·licitud de compareixença de Jaume 
Montfort i Heras, president de Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques, SA, davant la Comissió de Salut 
perquè informi de les irregularitats detectades en 
l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comp-
tes referent a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, 
corresponent al 2006
Tram. 356-00438/08
Rebuig de la sol·licitud p. 143

Sol·licitud de compareixença de Biel For-
tuny i Organs, exdirector general de Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, SA, davant la Comissió de Salut 
perquè informi de les irregularitats detectades en 
l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comp-
tes referent a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, 
corresponent al 2006
Tram. 356-00439/08
Rebuig de la sol·licitud p. 143

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Amo-
rós i March, secretari per a la Immigració, davant la 
Comissió de Benestar i Immigració per a informar 
sobre l’estat de les polítiques d’immigració
Tram. 356-00440/08
Sol·licitud p. 143

Sol·licitud de compareixença de Josep Ra-
moneda, director del Centre de Cultura Contempo-
rània de Barcelona, davant la Comissió de Política 
Cultural perquè informi sobre l’activitat de l’entitat
Tram. 356-00441/08
Sol·licitud p. 143

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge amb el conseller de Medi Am-
bient i Habitatge sobre els treballs del departament 
amb relació al canvi climàtic
Tram. 355-00094/08
Substanciació p. 143

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació so-
bre els aldarulls que van tenir lloc durant el partit 
entre el F. C. Barcelona i el R. C. D. Espanyol el 27 
de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Com-
panys, de Barcelona
Tram. 355-00096/08
Substanciació p. 144

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació so-
bre els aldarulls que van tenir lloc durant el partit 
entre el F. C. Barcelona i el R. C. D. Espanyol el 27 
de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Com-
panys, de Barcelona
Tram. 355-00097/08
Substanciació p. 144

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació so-
bre l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant el 
partit entre el F. C. Barcelona i el R. C. D. Espanyol 
el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís 
Companys, de Barcelona
Tram. 355-00098/08
Substanciació p. 144

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació so-
bre els incidents produïts en el partit entre el R. C. 
D. Espanyol i el F. C. Barcelona a l’Estadi Olímpic 
Lluís Companys, de Barcelona, el 27 de setembre 
de 2008
Tram. 355-00099/08
Substanciació p. 144

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

Compareixença del president de la Fede-
ració de Productors de Mol·lusc del Delta de l’Ebre 
amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció 
marítima
Tram. 353-00429/08
Substanciació p. 144

Compareixença del president de la Federa-
ció Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb rela-
ció al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00432/08
Substanciació p. 144

Compareixença del president de l’Associa-
ció Catalana per una Pesca Responsable amb rela-
ció al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00433/08
Substanciació p. 145

Compareixença de representants de Mer-
cabarna amb relació al Projecte de llei de pesca i 
d’acció marítima
Tram. 353-00434/08
Substanciació p. 145

Compareixença del president de la Fede-
ració de Gremis i Associacions de Comerciants de 
Peix i Marisc de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00435/08
Substanciació p. 145

Compareixença del president de l’Associ-
ació Catalana d’Activitats Marítimes amb relació al 
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00436/08
Substanciació p. 145

Compareixença del president de l’Associ-
ació Catalana d’Escoles Nàutiques amb relació al 
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00437/08
Substanciació p. 145

Compareixença del president de l’Asso-
ciació Catalana de Centres d’Immersió i Activitats 
Marines amb relació al Projecte de llei de pesca i 
d’acció marítima
Tram. 353-00438/08
Substanciació p. 145
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Compareixença de representants de la Xar-
xa de Custòdia del Territori amb relació al Projecte 
de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00439/08
Substanciació p. 146

Compareixença d’una representació del 
Gremi de Peixaters de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 353-00440/08
Substanciació p. 146

Compareixença de Neus Payerol, presiden-
ta de l’associació Aprenem, davant la Comissió de 
Benestar i Immigració perquè expliqui els objectius 
de l’entitat i la problemàtica social dels afectats per 
l’autisme
Tram. 357-00211/08
Substanciació p. 146

Compareixença de Joan Francesc Marco, 
director del Gran Teatre del Liceu, davant la Co-
missió de Política Cultural perquè exposi les línies 
d’actuació de la institució
Tram. 357-00271/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença de Ciro Llueca, president 
de La Xarxa Transversal, davant la Comissió de 
Política Cultural perquè presenti les línies d’actuació 
de l’entitat
Tram. 357-00272/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença de Josep Ritort i Ferrús, 
president de l’Associació Catalana de la Premsa 

Gratuïta, davant la Comissió de Política Cultural 
perquè presenti les línies d’actuació d’aquesta asso-
ciació i la potencialitat de la premsa gratuïta
Tram. 357-00273/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’Estanis Alcover i Martí, 
president de Premsa Comarcal/ACPC, davant la Co-
missió de Política Cultural perquè exposi la situació 
de la premsa local i els plans de futur per al sector
Tram. 357-00274/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença de Bartomeu Marí, director 
del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, davant 
la Comissió de Política Cultural perquè presenti els 
projectes, els reptes i les necessitats del museu
Tram. 357-00275/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença de Lluís Noguera i Jorda-
na, secretari general del Departament de Cultura, 
davant la Comissió de Política Cultural perquè pre-
senti el Pla d’e quipaments culturals de Catalunya
Tram. 357-00276/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença de Ramon Fontdevila Subi-
rana, director del Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana, davant la Comissió 
de Política Cultural perquè exposi les línies d’actu-
ació de l’entitat
Tram. 357-00277/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

NOTES

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10.

1.15. MOCIONS

Moció	47/VIII	del	Parlament	de	Catalu
nya,	sobre	la	política	sanitària,	especial
ment	pel	que	fa	a	la	gestió	de	Sistema	
d’Emergències	Mèdiques
Tram. 302-00156/08

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 52, 19.03.2009, DSPC-P 77

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 19 de 
març de 2009, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política sanitària, especialment pel que 
fa a la gestió de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA 
(tram. 302-00156/08), presentada pel diputat Francesc 
Sancho i Serena, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 51735) i pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 51868).

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

moció

1. El Parlament de Catalunya, d’acord amb les conclu-
sions que recull l’Informe 22/2008 de la Sindicatura de 
Comptes, referent a la gestió del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM), insta el Govern a emprendre les me-
sures de reestructuració necessàries per a consolidar la 
nova etapa del SEM, tot aplicant una cultura de gestió 
adequada al marc normatiu i financer vigents, i a con-
tinuar impulsant el nou model de transport sanitari de 
Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, com a 
responsable del 100% de la titularitat pública del SEM, 
a impulsar un pla estratègic d’atenció per al període 
2009-2010 que inclogui la implantació d’un quadre de 
control de la transparència en la contractació de per-
sones i serveis, i també un pla de bones pràctiques en 
eficiència per a millorar la seva gestió econòmica i ad-
ministrativa.

3. El Parlament de Catalunya reitera el seu suport a 
un model sanitari català que compti amb la participa-
ció d’empreses públiques per a la prestació d’un servei

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	422/VIII	del	Parlament	de	Ca
talunya,	sobre	la	construcció	de	l’Hotel	
Casateva,	a	Barcelona,	per	a	familiars	
d’infants	ingressats	amb	tractaments	
mèdics	llargs
Tram. 250-01523/08

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 33, 12.03.2009, DSPC-C 520

comissió de salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 
de març de 2009, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la participació de la Generalitat en la 
construcció de l’Hotel Casateva, a Barcelona, per a fami-
liars d’infants ingressats amb tractaments mèdics llargs 
(tram. 250-01523/08), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, i l’esmena presentada, de 
conformitat amb l’article 146.2 del Reglament del Parla-
ment, pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar donant suport institucional per a la construcció de 
l’Hotel Casateva, a Barcelona, per a familiars d’infants 
ingressats amb tractaments mèdics llargs.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Crespo i Llobet Carme Figueras i Siñol
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1.20.

Interpel·lació	al	Govern	sobre	els	criteris	
de	priorització	de	la	despesa	i	les	me
sures	d’austeritat	del	sector	públic	per	a	
coadjuvar	a	superar	la	crisi	econòmica
Tram. 300-00194/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 52, tinguda el dia 19.03.2009, 
(DSPC-P 77).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	políti
ques	d’ensenyament
Tram. 300-00195/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 52, tinguda el dia 19.03.2009, 
(DSPC-P 77).

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca
lització	7/2007,	relatiu	a	l’Ajuntament	de	
Santa	Coloma	de	Gramenet,	correspo
nent	a	l’exercici	2003
Tram. 258-00006/08

Coneixement de l’Informe

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

públic de qualitat als ciutadans, regit per la transpa-
rència i l’adequació a la normativa en matèria de con-
tractació.

Palau del Parlament, 19 de març de 2009

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’objectiu	
del	futur	projecte	de	llei	del	cinema
Tram. 300-00191/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 52, tinguda el dia 18.03.2009, 
(DSPC-P 76).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	situació	
de	la	sanitat	pública
Tram. 300-00192/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 52, tinguda el dia 18.03.2009, 
(DSPC-P 76).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	marc	
que	regula	les	organitzacions	represen
tatives	del	sector	agrícola	i	ramader
Tram. 300-00193/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 52, tinguda el dia 19.03.2009, 
(DSPC-P 77).
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TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.01.02.

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	d’implantació	d’una	
de	ducció	per	despeses	sanitàries	en	
l’impost	sobre	la	renda	de	les	persones	
físiques
Tram. 202-00036/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 52, tinguda el dia 18.03.2009 (DSPC-P 76).

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

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 52, tinguda el 
dia 18.03.2009 (DSPC-P 76), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis
calització	11/2007,	relatiu	a	l’Empresa	
Municipal	de	Serveis	Comunitaris,	SA	
de	l’Ajuntament	de	Lleida,	corresponent	
als	exercicis	19992003
Tram. 258-00007/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 19, tinguda el dia 17.03.2009 
(DSPC-C 522).

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis
calització	15/2006:	Ajuntament	de	Badia	
del	Vallès	i	Badia	2004	Promocions,	SL.	
Exercici	2004
Tram. 258-00043/07

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 19, tinguda el dia 17.03.2009 
(DSPC-C 522).
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2.10.25.

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	intro
ducció	del	criteri	de	distància	per	a	la	
gratuïtat	del	transport	escolar	dins	el	
mateix	municipi	en	el	Decret	161/1996,	
pel	qual	es	regula	el	servei	escolar	de	
transport
Tram. 250-01155/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 32, tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 
519).

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre
ment	de	les	partides	pressupostàries	
del	Departament	d’Educació	destina
des	al	transport	escolar	no	obligatori	
per	al	2008
Tram. 250-01156/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 32, tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 
519).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	del	nou	institut	d’ensenyament	
secundari	del	districte	IV	de	Terrassa	
(Vallès	Occidental)
Tram. 250-01222/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 32, tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 
519).

Proposició	de	llei	de	millora	de	la	deduc
ció	fiscal	per	lloguer	de	l’habitatge	ha
bitual
Tram. 202-00037/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 52, tinguda el dia 18.03.2009 (DSPC-P 76).

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

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 52, tinguda el 
dia 18.03.2009 (DSPC-P 76), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

Proposició	de	llei	de	modificació	dels	
apartats	3.4.4	i	3.4.5	de	l’annex	1	de	la	
Llei	5/1998,	de	17	d’abril,	de	ports	de	Ca
talunya
Tram. 202-00042/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 52, tinguda el dia 18.03.2009 (DSPC-P 76).

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

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 52, tinguda el 
dia 18.03.2009 (DSPC-P 76), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	suspen
sió	de	les	jubilacions	forçoses	de	per
sonal	mèdic	de	l’Institut	Català	de	la	
Salut,	la	redacció	d’un	pla	de	recursos	
humans	i	la	creació	de	la	carrera	profes
sional	de	metge	sènior
Tram. 250-01301/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	la	partida	pressupostària	correspo
nent	per	a	la	finalització	de	les	obres	
de	construcció	i	la	posada	en	funciona
ment	del	nou	centre	d’atenció	primària	
del	Masnou	(Maresme)
Tram. 250-01302/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 33 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Proposta	de	resolució	sobre	la	crea
ció	del	servei	de	radiologia	del	centre	
d’atenció	primària	de	Pineda	de	Mar	(Ma
resme)
Tram. 250-01303/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	funcionament	de	les	instal·lacions	
del	CEIP	Campderrós,	de	Vallirana	(Baix	
Llobregat),	i	el	garantiment	de	la	segu
retat	dels	alumnes	en	les	instal·lacions	
provisionals
Tram. 250-01267/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 32 de la Comissió d’Educa-
ció i Universitats, tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 
519).

Proposta	de	resolució	sobre	el	batxille
rat	nocturn	al	Vendrell
Tram. 250-01278/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 32, tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 
519).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti
ment	del	rigor	i	l’equitat	en	el	procés	de	
contractació	i	convalidació	de	títols	del	
personal	mèdic	i	sanitari
Tram. 250-01293/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reconei
xement	de	l’especialitat	de	salut	men
tal	com	a	categoria	professional	de	la	
infermeria
Tram. 250-01385/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 33 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
del	Pla	director	de	salut	mental	i	addic
cions	i	la	implementació	del	Pla	integral	
de	salut	mental
Tram. 250-01386/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Proposta	de	resolució	sobre	l’atenció	
bucodental	gratuïta	per	als	infants	amb	
discapacitat
Tram. 250-01387/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Proposta	de	resolució	sobre	l’actualit
zació	i	l’aplicació	del	protocol	d’atenció	
de	salut	mental	infantil	i	juvenil
Tram. 250-01388/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Proposta	de	resolució	sobre	la	crea
ció	del	servei	de	radiologia	del	centre	
d’atenció	primària	de	Tiana	(Maresme)
Tram. 250-01304/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	d’una	escola	a	la	Portella	(Se
grià)	per	al	curs	20092010
Tram. 250-01362/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 32, tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 
519).

Proposta	de	resolució	sobre	el	proto
col	d’actuació	amb	relació	al	càncer	de	
mama
Tram. 250-01365/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
territorial	dels	quatre	programes	d’aten
ció	directa	des	de	centres	de	salut	men
tal	del	Pla	director	de	salut	mental	i	ad
diccions
Tram. 250-01383/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	d’un	centre	d’atenció	primària	a	
Sant	Feliu	de	Codines	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01558/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
per	a	programes	de	vetlladors	per	a	in
fants	amb	discapacitats	als	centres	es
colars	de	municipis	de	menys	de	vinti
cinc	mil	habitants
Tram. 250-01587/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en 
la sessió núm. 30, tinguda el dia 17.03.2009 (DSPC-C 
523).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	i	la	posada	en	funcionament	
d’un	centre	d’atenció	primària	a	Marto
relles	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01398/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	l’oferta	de	places	de	l’Escola	Oficial	
d’Idiomes	del	Vallès	Oriental
Tram. 250-01399/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 32, tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 
519).

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	condicionament	d’un	l’heliport	per	
a	l’helicòpter	medicalitzat	de	l’Hospital	
Comarcal	de	Móra	d’Ebre
Tram. 250-01469/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 33 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	de	sensibilització	i	preven
ció	de	malalties	d’origen	tropical
Tram. 250-01527/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).
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2.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	sobre	la	localització	i	la	
identificació	de	les	persones	desapare
gudes	durant	la	Guerra	Civil	i	la	dicta
dura	franquista
Tram. 200-00037/08

Ponència per a elaborar l’Informe

comissió d’afers institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda 
el dia 11 de març de 2009, ha nomenat la ponència que 
ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei sobre 
la localització i la identificació de les persones desa-
paregudes durant la Guerra Civil i la dictadura fran-
quista (tram. 200-00037/08) i les esmenes presentades, 
d’acord amb l’article 109.1 i els concordants del Re-
glament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Santi Vila i Vicente

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Josep Maria Balcells i Gené

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

M. Mercè Roca i Perich

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafael López Rueda

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

Jaume Bosch i Mestres

Grup Mixt

Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

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

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	repercussió	de	la	crisi	
econòmica	en	les	polítiques	socials
Tram. 302-00155/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 52, 
tinguda el dia 19.03.2009 (DSPC-P 77).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	infraestructures
Tram. 302-00157/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 52, 
tinguda el dia 19.03.2009 (DSPC-P 77).
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Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 200-00043/08

Nomenament d’un relator

Ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei d’educació

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projec-
te de llei d’educació (tram. 200-00043/08) s’ha reunit 
el dia 12 de març de 2009 i, d’acord amb el que disposa 
l’article 109.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat 
relator el diputat Daniel Font i Cardona.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

Irene Rigau i Oliver, G. P. de Convergència i Unió; Da-
niel Font i Cardona, G. P. Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi; Josep Maria Freixanet i Mayans, G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Rafael López i Rueda, G. P. 
del Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats i Luis, 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa; Antonio Robles Almeida, Grup Mixt

Projecte	de	llei	del	Síndic	de	Greuges
Tram. 200-00052/08

Propostes de compareixença d’organitza-
cions i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la 
CAI, sessió del 10.03.2009

GruP Parlamentari GruP Parlamentari socialistes - 
ciutadans Pel canvi, GruP Parlamentari d’esquerra 
rePublicana de catalunya, GruP Parlamentari d’ini-
ciativa Per catalunya verds - esquerra alternativa 
i unida

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del Síndic de Greuges (Tram. 352-01165/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei del Síndic de Greuges (Tram. 
352-01166/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
Síndic de Greuges (Tram. 352-01167/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Coordinadora per la Prevenció de la Tortura amb re-

Projecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	
del	dret	privat
Tram. 200-00040/08

Ponència per a elaborar l’Informe

comissió de justícia, dret i seGuretat ciutadana

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
sessió tinguda el dia 12 de març de 2009, ha nomenat la 
ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projec-
te de llei de mediació en l’àmbit del dret privat (tram. 
200-00040/08) 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

Núria de Gispert i Català

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Agnès Pardell Veà

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Miquel Àngel Estradé i Palau

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Montserrat Nebrera González

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

Salvador Milà i Solsona

Grup Mixt

José Domingo Domingo

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió 
Montserrat Ribera i Puig Montserrat Nebrera González
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Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació al Projec-
te de llei del Síndic de Greuges (Tram. 353-00488/08)

Compareixença d’una representació del Fòrum de 
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del Síndic de 
Greuges (Tram. 353-00489/08)

Compareixença d’una representació de la Coordinadora 
per la Prevenció de la Tortura amb relació al Projecte de 
llei del Síndic de Greuges (Tram. 353-00490/08)

Compareixença d’una representació del Consell de Col-
legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del Síndic de Greuges (Tram. 353-00491/08)

Compareixença de Jaume Saura i Estapà, president de 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del Síndic de Greuges (Tram. 353-
00492/08)

Propostes de compareixença d’organitza-
cions i grups socials rebutjades

Proposta de compareixença del Síndic de Greuges de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del Síndic de 
Greuges (Tram. 352-01171/08)

Proposta de compareixença d’Enrique Múgica Herzog, 
defensor del poble, amb relació al Projecte de llei del 
Síndic de Greuges (Tram. 352-01172/08)

Proposta de compareixença del Síndic de Greuges de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del Síndic de 
Greuges (Tram. 352-01176/08)

Proposta de compareixença de la Síndica de Greuges de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei del Síndic de Greuges (Tram. 352-01177/08)

Proposta de compareixença de l’adjunt al Síndic de 
Greuges per a la defensa del dret dels infants amb re-
lació al Projecte de llei del Síndic de Greuges (Tram. 
352-01178/08)

lació al Projecte de llei del Síndic de Greuges (Tram. 
352-01168/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del Síndic de Greuges (Tram. 
352-01169/08)

Proposta de compareixença de Jaume Saura i Estapà, 
president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del Síndic de Greuges 
(Tram. 352-01175/08)

GruP mixt

Proposta de compareixença d’una representació del 
Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
Síndic de Greuges (Tram. 352-01170/08)

Proposta de compareixença del Síndic de Greuges de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del Síndic 
de Greuges (Tram. 352-01171/08)

Proposta de compareixença d’Enrique Múgica Herzog, 
defensor del poble, amb relació al Projecte de llei del 
Síndic de Greuges (Tram. 352-01172/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei del Síndic de Greuges (Tram. 
352-01173/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del Síndic de Greuges (Tram. 352-01174/08)

GruP Parlamentari del Partit PoPular de catalunya

Proposta de compareixença del Síndic de Greuges de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del Síndic de 
Greuges (Tram. 352-01176/08)

Proposta de compareixença de la Síndica de Greuges de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei del Síndic de Greuges (Tram. 352-01177/08)

Proposta de compareixença de l’adjunt al Síndic de 
Greuges per a la defensa del dret dels infants amb re-
lació al Projecte de llei del Síndic de Greuges (Tram. 
352-01178/08)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 
11.03.2009 (DSPC-C 514)

comPareixences d’orGanitzacions i GruPs socials acor-
dades 

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del Síndic de Greuges (Tram. 353-00487/08)
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Projecte	de	llei	d’aeroports	i	heliports
Tram. 200-00056/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 52, tinguda el dia 18.03.2009 (DSPC-P 76)

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 52, 
tinguda el dia 18.03.2009 (DSPC-P 76).

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Grup Mixt

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 52, 
tinguda el dia 18.03.2009 (DSPC-P 76).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada, 3 dies hàbils (del 24.03.2009 al 26.03.2009).

Finiment del termini: 27.03.2009; 9:30 hores.

Projecte	de	llei	de	l’Agència	de	l’Habitat
ge	de	Catalunya
Tram. 200-00055/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 52, tinguda el dia 18.03.2009 (DSPC-P 76)

Rebuig de l’esmena a la totalitat presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 52, 
tinguda el dia 18.03.2009 (DSPC-P 76).

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 52, 
tinguda el dia 18.03.2009 (DSPC-P 76).

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 27.01.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada, 3 dies hàbils (del 24.03.2009 al 26.03.2009).

Finiment del termini: 27.03.2009; 9:30 hores.
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ii

La reforma legal que es proposa pretén, no tant crear 
noves ajudes i prestacions econòmiques, com millorar el 
marc de protecció actual en l’àmbit dels ajuts familiars. 
Precisament, hom detecta que d’ençà de l’entrada en 
vigor de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies, no ha existit un desenvolupament significatiu 
pel que fa als ajuts adreçats a les famílies en el marc de 
l’esmentada llei, fet que ha provocat un retrocés impor-
tant pel que fa a la política familiar de la Generalitat de 
Catalunya respecte a la practicada per d’altres Comuni-
tats Autònomes i per molts Estats europeus.

Per això, en primer terme, es proposa afegir un nou 
article, l’article 8 bis, que garanteixi l’actualització de 
les polítiques familiars de la Generalitat de Catalunya 
per assolir la convergència amb els països més avançats 
d’Europa en l’àmbit de les polítiques de suport econò-
mic a les famílies. Entenem des del Grup parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya que la convergència fa-
miliar amb Europa s’ha de fer en l’horitzó de cinc anys, 
és a dir, l’any 2015.

En segon terme, s’introdueix un nou article 8 ter, que 
pretén millorar i fer més justa la protecció social de 
les famílies. Els requisits d’aquelles ajudes, beques, o 
d’altres prestacions econòmiques en el marc del recol-
zament a la família, que no tenen caràcter universal, 
es modulen en base a la renda sense tenir en compte 
els components de la família, les càrregues familiars, 
els fills o filles a càrrec, o les persones dependents o 
amb alguna discapacitat que hi conviuen. Per això, 
proposem la renda familiar estandarditzada que tin-
gui en compte el tamany i la composició de la unitat 
familiar.

Per últim, i en tercer terme, s’inclou un nou article 9 bis 
ja en seu de prestacions econòmiques, amb l’objectiu de 
garantir que les ajudes i les prestacions familiars man-
tinguin el poder adquisitiu, tot obligant el Govern a 
augmentar la quantia de les prestacions, com a mínim, 
al mateix nivell que l’augment del cost de la vida, repre-
sentat aquest per l’Índex de Preus al Consum (IPC). En 
aquest article s’introdueix un punt que garanteix que, 
tal i com es fa les pensions, el Govern aboni a les famí-
lies les diferències entre l’augment de la prestació i 
l’augment de l’IPC, sempre que aquest darrer sigui su-
perior a la previsió realitzada pel govern en els pressu-
postos.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

ProPosició de llei d’addició dels articles 8 bis, 8 ter 
i 9 bis de la llei 18/2003, de 4 de juliol, de suPort a 
les famílies

article 1 

S’introdueix un article 8 bis a la Llei 18/2003, de 4 
de juliol, de suport a les famílies, amb el següent re-
dactat: 

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	d’addició	dels	articles	
8	bis,	8	ter	i	9	bis	a	la	Llei	18/2003,	de	4	
del	juliol,	de	suport	a	les	famílies
Tram. 202-00061/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 50248 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Maria 
Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu adjunt, Montserrat Nebrera Gon-
zález, M. Belén Pajares i Ribas, Àngels Olano Garcia, 
Carina Mejías i Sánchez, Jordi Montanya i Mias, Juan 
Bertomeu i Bertomeu, Enric Millo i Rocher, Francesc 
Vendrell i Bayona, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna 
i Vivas i Rafael López i Rueda, Diputades i Diputats del 
Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposició de llei: 

exPosició de motius

i

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famí-
lies, constitueix la principal disposició normativa que 
regula a Catalunya un conjunt de mesures destinades a 
garantir la protecció jurídica i econòmica de la família, 
entesa aquesta en un sentit ampli, d’acord amb el que 
disposa l’article 2 de l’esmentat text legal, que inclou la 
família en el concepte donat per la Llei 9/1998, de 15 
de juliol, del Codi de Família, i ulteriors modificacions; 
les unions estables de parella; les famílies nombroses; 
les famílies monoparentals; les famílies amb infants 
en acolliment o adopció i les famílies amb persones en 
situació de dependència.

Pel que fa a la política d’ajuts adreçats a les famílies 
catalanes, el Govern de la Generalitat ha congelat en-
guany la seva quantia, tot just coincidint amb l’any en 
que Catalunya entra en una fase de recessió econòmica 
i es detecta un important augment de les famílies amb 
fills a càrrecs que tenen dificultats per arribar a fi de 
mes. Aquesta congelació dels ajuts s’afegeix als pobres 
augments de les mateixes ajudes els anteriors anys, que 
en alguns casos han quedat molt per sota de l’increment 
real del cost de la vida.
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disPosició final

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.

Palau del Parlament, 10 de març de 2009

Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré, 
Josep Llobet i Navarro, Montserrat Nebrera González, 
M. Belén Pajares i Ribas, M. Ángeles Olano i García, 
Carina Mejías Sánchez, Jordi Montanya i Mías, Juan 
Bertomeu i Bertomeu, Josep Enric Millo i Rocher, 
Francesc Vendrell i Bayona, Santi Rodríguez i Serra, 
Rafel Luna i Vivas, Rafael López i Rueda

Proposició	de	llei	de	qualitat	de	l’educa
ció	de	Catalunya
Tram. 202-00062/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 51353 i 51686 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Maria 
Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu adjunt, Montserrat Nebrera Gon-
zález, M. Belén Pajares i Ribas, Àngels Olano Garcia, 
Carina Mejías i Sánchez, Jordi Montanya i Mias, Juan 
Bertomeu i Bertomeu, Enric Millo i Rocher, Francesc 
Vendrell i Bayona, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna 
i Vivas i Rafael López i Rueda, Diputades i Diputats del 
Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposició de llei de 
qualitat de l’educació de Catalunya.

ÍNDEX

EXPOSICIó DE MOTIUS 

TÍTOL PRELIMINAR. PRINCIPIS GENERALS DEL SISTEMA 
EDUCATIU 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei 
Article 2. El Sistema Educatiu de Catalunya
Article 3. Principis i finalitats del sistema educatiu català
Article 4. Llibertat dels pares en l’elecció del model edu-
catiu 
Article 5. Programació general de l’ensenyament 

TÍTOL I. DELS CENTRES EDUCATIUS 

CAPÍTOL I. DELS DRETS I DEURES 
Article 6. L’alumnat 
Article 7. El professorat 
Article 8. Les famílies 

«Article 8 bis. Convergència familiar amb Europa.

En el marc de les polítiques públiques i els plans de 
suport i protecció jurídica, social i econòmica de les 
famílies aprovats pel Govern, les Administracions Pú-
bliques competents procediran a incrementar progressi-
vament la quantia de les prestacions econòmiques i els 
ajuts directes continguts en la present llei a fi d’assolir 
la convergència real amb la Unió Europea en l’horitzó 
de l’any 2015».

article 2

S’introdueix un article 8 ter a la Llei 18/2003, de 4 de ju-
liol, de suport a les famílies, amb el següent redactat: 

«Article 8 ter. Renda familiar estandarditzada.

1. Quan l’accés a determinades prestacions econòmi-
ques, ajuts o serveis, o quan la seva quantia o preu esti-
guin condicionats pel nivell de renda, el Govern utilit-
zarà la renda familiar, estandarditzant-la en funció de 
la mida i composició de la unitat familiar, a fi de donar 
un tracte més equitatiu als diferents tipus i situacions 
familiars.

2. El Govern establirà reglamentàriament el sistema 
d’estandardització.

3. El govern garantirà que, en l’àmbit de les polítiques 
de família, per als ajuts que siguin homòlegs, s’esta-
bleixi el mateix sistema d’estandardització de la renda 
familiar i els mateixos llindars d’accés».

article 3

S’introdueix un article 9 bis a la Llei 18/2003, de 4 
de juliol, de suport a les famílies, amb el següent re-
dactat: 

«Article 9 bis. Garantia del manteniment del poder ad-
quisitiu dels ajuts i les deduccions.

1. El Govern ha d’actualitzar anualment les prestacions 
econòmiques i els ajuts continguts en aquesta llei, adap-
tant les quanties a l’evolució de l’IPC, perquè aquestes 
no perdin poder adquisitiu.

2. Igualment, el Govern ha d’actualitzar anualment els 
ajuts fiscals continguts en aquesta llei per mantenir l’im-
port real de les deduccions fiscals.

3. Per compensar la pèrdua de poder adquisitiu de les 
prestacions econòmiques i els ajuts continguts en aques-
ta llei, el Govern actualitzarà els ajuts a l’evolució de 
l’IPC anual abonant a final d’any en un sol pagament 
la diferència entre l’augment anual de l’ajuda i l’evo-
lució de l’IPC, si aquest hagués estat major al previst 
inicialment».

disPosició addicional única

Les repercussions econòmiques que puguin derivar-se 
de l’aplicació del que preveu aquesta Llei seran exigibles 
a partir del proper exercici pressupostari.
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TÍTOL V. DE LA FUNCIó DOCENT 
Article 46. Funció docent 
Article 47. Ordenació de la funció pública docent 
Article 48. Formació inicial i permanent del professorat
Article 49. Selecció i provisió de llocs docents
Article 50. Plantilles de professorat 
Article 51. Carrera professional 
Article 52. Estabilitat del professorat 
Article 53. Prevenció de riscs i salut laboral 
Article 54. Mesures de reconeixement, valoració i su-
port del professorat
Article 55. Personal d’administració i serveis i d’atenció 
educativa complementària 
Article 56. Professors dels centres privats concertats.

TÍTOL VI. DELS ENSENYAMENTS 
CAPÍTOL I. DEL CURRÍCULUM 
Article 57. Principis que orienten el currículum 
Article 58. Educació en valors i respecte a les convic-
cions de les famílies 

CAPÍTOL II. DE L’EDUCACIó INFANTIL 
Article 59. Objectius i principis pedagògics 
Article 60. Garantia d’oferta per a les famílies 
Article 61. Detecció i atenció precoç 
Article 62. Transició entre etapes 

CAPÍTOL III. DE L’EDUCACIó PRIMÀRIA 
Article 63. Objectius de l’educació primària i aprenen-
tatges clau 
Article 64. Prevenció del fracàs escolar i mesures de 
reforç 
Article 65. Avaluació i promoció 
Article 66. Transició entre etapes 

CAPÍTOL IV. DE L’EDUCACIó SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Article 67. Objectius de l’educació secundària obligatò-
ria i aprenentatges clau 
Article 68. Mesures de reforç i suport 
Article 69. Avaluació i promoció 
Article 70. Programes de qualificació professional inicial
Article 71. Transició entre etapes 

CAPÍTOL V. DEL BATXILLERAT 
Article 72. Ordenació del Batxillerat 
Article 73. Organització i principis metodològics 

CAPÍTOL VI. DE LA FORMACIó PROFESSIONAL 
Article 74. Objectius i planificació de la Formació Pro-
fessional 
Article 75. Condicions d’accés 
Article 76. Oferta 
Article 77. Contingut i metodologia 
Article 78. Centres integrats i centres de referència 
Article 79. Col·laboració amb les universitats i les em-
preses 
Article 80. Autonomia de centre 
Article 81. Transició entre etapes i amb el món laboral

CAPÍTOL VII. DELS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL
Article 82. Ensenyaments artístics 
Article 83. Ensenyaments esportius 
Article 84. Ensenyaments d’idiomes 

CAPÍTOL VIII. FORMACIó PERMANENT DE PERSONES 
ADULTES 
Article 85. Formació permanent de persones adultes 

CAPÍTOL II. DE LA CONVIVÈNCIA EN ELS CENTRES 
Article 9. Garantia de dret a l’estudi 
Article 10. Instruments de foment de la convivència
Article 11. Protecció jurídica de l’administració
Article 12. Eines i normes de convivència dels centres
Article 13. Procediment disciplinari i sancionador comú
Article 14. Recursos reeducatius
Article 15. Inassistència a classe
 Article 16. Responsabilitat penal, reparació dels danys 
i reincidència 

CAPÍTOL III. DE LA QUALITAT DELS CENTRES EDUCATIUS
Article 17. Creació de nous centres 
Article 18. Estàndards de qualitat dels centres educa-
tius 

CAPÍTOL IV. DE L’AUTONOMIA DELS CENTRES EDUCA-
TIUS 
Article 19. Garantia d’autonomia dels centres docents
Article 20. Marc de l’autonomia dels centres
Article 21. Pla de centre 
Article 22. Avaluació i desburocratització del sistema 

CAPÍTOL V. ÒRGANS DE GOVERN I PARTICIPACIó 
Article 23. Òrgans dels centres 
Article 24. Direccions dels centres 
Article 25. Consell Escolar 
Article 26. Claustre de professors 
Article 27. Òrgans de coordinació docent 

CAPÍTOL VI. DE LA SELECCIó I NOMENAMENT DE LES 
DIRECCIONS 
Article 28. Procediment de selecció, nomenament i ces-
sament de les direccions 
Article 29. Suport i reconeixement de la funció directiva

TÍTOL II. DEL PROCÉS D’ESCOLARITZACIó 
Article 30. Dret a una plaça 
Article 31. Llibertat d’elecció de centre 
Article 32 Admissió d’alumnes 

TÍTOL III. DE L’EDUCACIó TRILINGÜE 
Article 33. Llengües oficials del sistema educatiu 
Article 34. Garanties i drets lingüístics 
Article 35. Autonomia lingüística dels centres 
Article 36. Educació trilingüe 
Article 37. Estudi de llengües estrangeres 

TÍTOL IV. DE L’EQUITAT DEL SISTEMA EDUCATIU
CAPÍTOL I. DELS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCA-
TIVES ESPECIALS 
Article 38. Principis d’equitat del sistema educatiu 
Article 39. Sistema de detecció i atenció precoç 
Article 40. Llibertat d’elecció per a les famílies amb fills 
discapacitats 
Article 41. Mesures de suport per a l’escola inclusiva 
Article 42. Escoles d’educació especial 
Article 43. Atenció específica als alumnes amb altes 
capacitats 

CAPÍTOL II. DELS ALUMNES PROCEDENTS D’ALTRES PAï-
SOS 
Article 43. Incorporació al sistema educatiu 
Article 44. Recursos per a la integració de l’alumnat 
estranger 
Article 45. Gestió de la matrícula viva 
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i per afrontar les exigències d’un món cada vegada més 
obert i dinàmic.

La qualitat de l’educació que rebin els catalans d’avui 
és un dels principals desafiaments per afrontar aquests 
reptes, sense oblidar que la igualtat d’oportunitats i la 
compensació de les desigualtats han de ser uns princi-
pis indefugibles per al desenvolupament de la societat 
catalana en el seu conjunt.

L’article 27 de la Constitució Espanyola reconeix el dret 
a l’educació de totes les persones i estableix els principis 
bàsics sobre els quals pivota aquest dret fonamental de 
tots els espanyols.

Igualment, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya esta-
bleix les competències que corresponen a la Comunitat 
Autònoma en matèria d’ensenyament. L’article 21 ga-
ranteix l’accés dels catalans a una educació permanent 
de qualitat en condicions d’igualtat i llibertat. Això sig-
nifica que la llibertat d’elecció i la equitat social han de 
ser els dos pilars fonamentals en els que es fonamenta 
el nostre sistema educatiu.

La Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig, 
en el seu primer article, planteja una sèrie de principis 
encaminats a incidir en la millora de la qualitat del sis-
tema educatiu espanyol i, amb ell, del sistema educatiu 
català.

ii

L’assoliment d’una societat més complexa ha afectat de 
ple al nostre sistema educatiu. Els problemes als que 
ens enfrontem avui no són els mateixos que els de fa 
tan sols uns anys. Ja no es concentren entorn de la tasca 
d’universalitzar l’educació bàsica obligatòria, repte que 
hem superat àmpliament. Avui en dia, es concreten en la 
necessitat d’aconseguir elevar el nivell d’excel·lència del 
sistema educatiu de Catalunya i fer efectiva la igualtat 
d’oportunitats.

Per això, hem de posar-nos com a tasca prioritària i 
col·lectiva reduir els alts índex de fracàs escolar, les 
elevades taxes d’abandonament escolar que s’estan pro-
duint en l’Educació Secundària Obligatòria, i el baix 
nombre de graduats en ensenyaments postobligatoris. A 
més, hem de millorar el nivell mitjà dels coneixements 
dels nostres alumnes, crear un clima de convivència 
adequat que permeti l’estudi, l’educació i la formació de 
l’alumnat; disposar d’unes infraestructures educatives 
modernes i que els nostres centres educatius comptin 
amb l’equipament i els mitjans adequats.

Per poder fer efectives l’equitat social i la igualtat 
d’oportunitats del nostre sistema educatiu hem de mi-
llorar l’atenció als alumnes amb necessitats educati-
ves especials i facilitar l’educació a la gran quantitat 
d’immigrants que s’ha incorporat i s’està incorporant 
a les aules catalanes. Igualment resulta imprescindible 
universalitzar l’educació i l’atenció a la primera infan-
tesa, combinant la necessitat d’una educació precoç 
que corregeixi situacions de desigualtat social amb un 
bon sistema de detecció precoç de trastorns educatius 
que poden afectar en un futur a bona part del nostre 
alumnat.

TÍTOL VII. DE L’AVALUACIó I INSPECCIó DEL SISTEMA 
CAPÍTOL I. AVALUACIó DEL SISTEMA EDUCATIU 
Article 86. Objecte i finalitats de l’avaluació 
Article 87. Modalitats d’avaluació del sistema educatiu
Article 88. Difusió dels resultats de les avaluacions 
Article 89. Agència Catalana d’Avaluació de la Qualitat 
Educativa i Docent 

CAPÍTOL II. LA INSPECCIó DEL SISTEMA EDUCATIU 
Article 90. Inspecció del Sistema educatiu 
Article 91. Funcions i atribucions de la Inspecció edu-
cativa 
Article 92. Funcionament de la Inspecció educativa 
Article 93. Formació i avaluació de la Inspecció educa-
tiva 

TÍTOL VIII. DE LA COOPERACIó EDUCATIVA 
Article 94. Cooperació educativa de la Generalitat 

TÍTOL IX. DEL FINANÇAMENT DEL SISTEMA
Article 95. Recursos econòmics 
Article 96. Finançament dels centres públics 
Article 97. Sistema de finançament 
Article 98. Concerts 
Article 99. Sistema català de beques i ajuts a l’estudi 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
DISPOSICIó ADDICIONAL PRIMERA 
DISPOSICIó ADDICIONAL SEGONA 
DISPOSICIó ADDICIONAL TERCERA 
DISPOSICIó ADDICIONAL QUARTA 
DISPOSICIó ADDICIONAL CINQUENA 
DISPOSICIó ADDICIONAL SISENA 
DISPOSICIó ADDICIONAL SETENA 
DISPOSICIó ADDICIONAL VUITENA 
DISPOSICIó ADDICIONAL NOVENA 
DISPOSICIó ADDICIONAL DESENA 
DISPOSICIó ADDICIONAL ONZENA 
DISPOSICIó ADDICIONAL DOTZENA 
DISPOSICIó ADDICIONAL TRETZENA 
DISPOSICIó DEROGATÒRIA ÚNICA 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
DISPOSICIó TRANSITÒRIA PRIMERA 
DISPOSICIó TRANSITÒRIA SEGONA 
DISPOSICIó FINAL 

exPosició de motius

i

L’educació és un factor fonamental per a aconseguir la 
realització personal dels individus, millorar l’exercici de 
la llibertat personal, per augmentar el progrés social i 
econòmic i per conciliar de forma decisiva el benestar 
individual amb el benestar comunitari. És per això que 
l’educació es troba avui en el centre dels debats, reptes 
i oportunitats de les societats del segle xxi.

Catalunya, en el marc d’Espanya i d’Europa, no és alie-
na a aquesta singular circumstància històrica. El procés 
de globalització i els mercats cada vegada més oberts 
i competitius obliguen a millorar les capacitacions cí-
viques i laborals dels nostres ciutadans. L’educació és 
un instrument fonamental per proporcionar als catalans 
oportunitats i millors ocupacions, per incrementar la co-
hesió social, per assentar la convivència en valors sòlids 
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sistema educatiu nous instruments normatius que faci-
litin una efectiva integració educativa, formativa i soci-
al de l’alumnat procedent d’altres països que, amb fre-
qüència, parlen altres llengües i comparteixen altres 
cultures i creences. El grau d’integració social i econò-
mica dels adults depèn, a mitjà i llarg termini, de la 
capacitat d’integració, per part del sistema educatiu, de 
nens i adolescents procedents de la immigració.

iii

El repte fonamental que té avui l’educació catalana és 
la millora de la qualitat i la recerca de l’excel·lència. Per 
aconseguir-ho és necessari impulsar i posar en pràctica 
les reformes, les polítiques i les estratègies orientades 
a la consecució d’aquest objectiu de manera conjunta 
entre tots i deixant al marge antigues baralles entre 
diferents maneres de concebre l’educació que ens ha 
portat massa vegades en disputes corporativistes que 
en el debat dels reptes a què, obligatòriament, hem de 
fer atenció.

En primer lloc, és necessari traslladar a la societat ca-
talana la convicció que els valors de l’esforç, de l’exi-
gència personal, del treball, i de l’estudi constitueixen la 
base per a la millora de la qualitat del sistema educatiu. 
No hi ha fórmules màgiques, i només exigint-ne més als 
nostres alumnes podrem aconseguir l’excel·lència que 
li manca al nostre sistema. Aquests valors s’han anat 
desdibuixant en les últimes dècades de forma paral·lela 
als conceptes del deure, de la disciplina i del respecte 
tant al professor com als propis companys. Això és es-
pecialment important, ja que, un clima on no es valora 
el respecte, el treball, l’esforç, és el que més perjudica 
als grups socials menys afavorits, ja que, per a ells, no 
existeixen vies culturals alternatives o la possibilitat de 
progrés social més enllà del mèrit personal.

Un segon eix essencial consisteix a orientar més deci-
didament el sistema educatiu català cap a l’excel·lència. 
Els països que millor desenvolupament educatiu estan 
tenint en els últims anys disposen de procediments ge-
nerals d’avaluació que els permeten efectuar un segui-
ment continu i adequat dels seus respectius sistemes 
educatius. Per això, una peça clau de la present Llei és 
la importància de l’avaluació i l’aposta per les avalua-
cions generals de diagnòstic que permetin determinar 
amb major certesa el nivell assolit pels nostres alum-
nes en cada centre, a cada comarca i en el conjunt de 
Catalunya.

Per això, la present Llei aspira a dirigir més obertament 
el sistema educatiu cap a l’aprenentatge i als resultats, ja 
que no es pot entendre la consolidació de la cultura de 
l’esforç i la millora de la qualitat sense estar vinculades 
a la intensificació dels processos d’avaluació de tots els 
sectors implicats en la realitat acadèmica i del sistema 
en el seu conjunt, de manera que uns i altres puguin 
orientar convenientment els processos de millora.

La societat catalana demanda, a més, que la igualtat 
d’oportunitats sigui real i efectiva, i que s’estableixin 
compromisos clars que garanteixin, per llei, l’equitat 
del sistema i la superació de tot tipus de discriminació

Els objectius fonamentals en una educació globalitzada 
i cada vegada més exigent són la necessària ampliació 
de l’atenció educativa a la població adulta per assolir 
una formació continuada al llarg de tota la vida; la uni-
versalització de l’estudi dels idiomes, amb prioritat per 
l’anglès, l’ús responsable i efectiu de les noves tecno-
logies, una Formació Professional de qualitat lligada 
a les noves oportunitats d’ocupació; i la participació i 
implicació de les famílies en l’educació dels seus fills.

S’han aconseguit molts avenços però les dades sobre la 
qualitat del nostre sistema no ens poden deixar indife-
rents. Les avaluacions i les anàlisis del nostre sistema 
educatiu, efectuades per organismes i institucions tant 
nacionals com internacionals, revelen deficiències de 
rendiment preocupants en comparació amb altres països 
de la Unió Europea i de l’OCDE. Aquestes deficiències 
s’observen des dels últims cursos d’Educació Primària 
i es manifesten, particularment, en l’Educació Secun-
dària Obligatòria.

Així, tenim una proporció important del nostre alumnat 
que no obté el títol de Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria, abandonant el sistema sense titulació ni cap 
qualificació, fet que fa reduir, de forma significativa i en 
comparació amb d’altres països, la taxa de graduats en 
ensenyaments postobligatoris, i posa en perill el nivell 
formatiu de la nostra població jove.

El fracàs escolar és un problema estructural que abasta 
a tots els nivells educatius de Catalunya, des de l’Edu-
cació Primària al Batxillerat. És un indicador que ens 
mostra com existeix un elevat nombre dels nostres 
alumnes que no assoleixen els objectius mínims reduint 
significativament l’esperança de vida formativa des que 
aquests inicien els seus estudis fins que arriben l’Edu-
cació Secundària Obligatòria.

No cal assenyalar que aquestes dades situen els nos-
tres alumnes i alumnes en inferioritat de condicions. 
El fracàs escolar i el baix nivell de formació del nostre 
alumnat, el situen per sota de la mitjana de la Unió Eu-
ropea en coneixements de matèries instrumentals com 
les matemàtiques les ciències, o la comprensió lectores. 
El domini d’aquestes matèries són fonamentals en la 
realitat social i econòmica d’avui, així com en la di-
mensió científic-tecnològica del coneixement que basa 
l’economia del coneixement, que és aquella que té un 
major valor afegit. Els alumnes catalans presenten greus 
mancances d’expressió oral i escrita que estan relaciona-
des amb la falta d’hàbit de lectura i amb la consegüent 
falta de comprensió lectora.

Necessitem, doncs, que els nostres alumnes puguin 
adquirir les diferents capacitats que, com la capacitat 
de comunicar-se també en d’altres llengües, la de tre-
ballar en equip, la d’identificar i resoldre problemes, 
o la d’aprofitar al màxim i en igualtat de condicions 
les noves tecnologies ens permetin posar-nos al cap-
davant i intentar aconseguir el millor sistema educatiu 
del món.

El ràpid increment de la població escolar procedent de la 
immigració suposa un nou desafiament per al nos tre sis-
tema educatiu. Aquesta realitat demanda del nostre
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entorn del magnífic paper exercit pels professionals de 
l’Educació en les últimes dècades i la seva inestimable 
aportació a la contínua millora del sistema, opinió, que 
no té després una translació a la seva valoració social. 
Necessitem dignificar la funció docent del nostre pro-
fessorat recolzant-lo en les necessitats i reptes que se li 
plantegen dia a dia, i dotant-los de recursos suficients 
per fer front a les cada vegada més exigents funcions 
que els demandem.

Els nous paràmetres de qualitat i totes les mesures que 
s’adoptin per assolir-los han de comptar amb la seva 
participació; per això, oferir-los instruments adequats 
per a l’exercici de les seves funcions i valorar el seu 
esforç i professionalitat és una necessitat. Elevar la 
consideració social del professorat, intentar que aquest 
tingui el màxim suport per part de tota la comunitat 
educativa, millorar les seves condicions professionals i 
reforçar la seva formació inicial i permanent són tasques 
fonamentals.

La definició del paper que han d’exercir els centres 
educatius des del punt de vista institucional és un altre 
aspecte fonamental. La present Llei aposta decidida-
ment pel principi de flexibilitat, de desburocratització i 
d’atenció als resultats. La flexibilitat del sistema ha d’ac-
tuar com a eina de foment de l’autonomia dels centres, 
l’agilitat i eficàcia dels processos i la reforma d’aque-
lles estructures del sistema que redundin en una millor 
adaptació del mateix a les canviants necessitats de la 
societat. Per aconseguir-ho hem de desburocratizar tots 
els processos educatius. No té sentit que equips docents, 
directius, i d’atenció educativa passin tant temps realit-
zant la seva tasca educativa com llegint diferent tipus de 
normativa i omplint qüestionaris. Hem de centrar-nos en 
els resultats educatius i donar més llibertat, autonomia, 
i, sobretot confiança als centres perquè posin els mitjans 
pedagògics que considerin oportú per aconseguir els 
esmentats objectius.

Així mateix la llei considera indispensable la partici-
pació de l’alumnat, docents, famílies i altres membres 
de la comunitat educativa, en l’àmbit de les seves res-
ponsabilitats i competències, en el desenvolupament de 
l’activitat escolar dels centres, de l’estudi i del clima de 
convivència en els mateixos.

Un altre eix es basa en la cultura de l’avaluació. Avaluar 
per millorar, aquesta és la premissa bàsica per dotar 
de qualitat al sistema. Aquest nou concepte d’avalua-
ció implica a tot el sistema educatiu des del professorat 
als centres educatius, passant pel nivell de l’alumnat i 
equips docents.

En definitiva, l’assoliment d’una educació de qualitat per 
a tots, un major protagonisme de la comunitat educativa 
i amb això un major espai de llibertat per a la societat 
civil, i un major poder de les famílies en l’educació dels 
seus fills és l’objectiu essencial de la present Llei. I a 
més, constitueix, en el moment present, un instrument 
imprescindible per a un millor exercici de la llibertat 
individual, per a la realització personal, per a l’assoli-
ment de cotes més elevades de progrés social i econò-
mic i per conciliar, finalment, el benestar individual i 
el benestar social.

social de partida. Aquest és el tercer eix fonamental 
de la present Llei. No s’ha de confondre, però, igual-
tat d’oportunitats amb igualtat de resultats, donat que 
aquest equívoc ha fonamentat una preocupant actitud 
d’autocomplaença en un sistema mediocre en els dar-
rers anys. Per això el repte de la qualitat és aconseguir 
excel·lència amb equitat, però no una en base a l’al-
tra. Aquest repte requereix no solament un compromís 
nominal o simbòlic, sinó també un compromís efectiu 
amb la ciutadania en relació amb els recursos materials, 
humans i financers necessaris per fer possible la igualtat 
d’oportunitats.

La present Llei té per objecte facilitar tots aquells ins-
truments que l’Administració pot comprometre legal-
ment a la consecució de l’objectiu col·lectiu de la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a una educació de qualitat per a 
tots els catalans, visquin on visquin i amb independèn-
cia de les seves circumstàncies personals o familiars. 
El sistema educatiu ha de procurar una configuració 
flexible que s’adapti a les diferències individuals d’ap-
tituds, necessitats, interessos i ritmes de maduració de 
les persones, justament per no renunciar a l’assoliment 
de resultats de qualitat per a tots.

Però si important és l’equitat, de la mateixa forma és 
important la llibertat del nostre sistema educatiu. La 
nostra societat és cada vegada més complexa i és ab-
surd pretendre homogeneïtzar tota la societat al seu pas 
per l’escola. El que ha provocat aquesta absurda posició 
ha estat una fugida del sistema públic d’una part de la 
població, en veure que els valors de l’excel·lència i l’es-
forç s’abandonaven per part de les autoritats educatives 
que havien fet una aposta equivocada que condemna-
va a l’escola pública a una posició subsidiària. El repte 
principal és doncs dignificar l’escola pública, dotar de 
més eines als nostres equips directius per fer centres de 
referència, i donar a les famílies més poder per decidir 
l’educació que volen per als seus fills. Això s’emmar-
ca dins dels nous conceptes de donar major poder als 
ciutadans davant dels serveis públics. Lluny de ser una 
visió economicista de l’educació, és una visió que, per 
principi, dóna major poder al ciutadà davant l’adminis-
tració i permet millorar significativament els nostres 
serveis públics.

Però aquesta llibertat no només es refereix a la llibertat 
de convicció o a la llibertat d’elecció de centre, a més es 
refereix a la llibertat, fonamental en una societat plural, 
d’opció lingüística. El nostre model és un model que 
pretén combinar la llibertat lingüística de tots els ca-
talans evitant la segregació de l’alumnat, tot plegat en 
un marc de pluralisme lingüístic i de necessari suport i 
potenciació del català i l’occità com a llengües minorit-
zades. Massa vegades s’ha contraposat la llibertat a la 
cohesió social i ja és hora que desterrem els mites que 
alguns, interessadament, han imposat en l’educació per 
evitar que les famílies i els ciutadans puguin escollir, 
de forma efectiva, en llibertat, l’educació que volen per 
als seus fills.

Un altre dels eixos fonamentals de la present Llei té com 
a referència el professorat, pedra angular del sistema 
educatiu i motor del canvi educatiu que necessita Cata-
lunya. Existeix el convenciment compartit pels catalans 
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ques i Ajuts a l’estudi, la gratuïtat dels llibres de text i 
altres mesures que tenen com a finalitat el fer possible 
la igualtat real d’oportunitats a Catalunya. S’aborda la 
superació de desigualtats, la problemàtica de l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques, la incorpora-
ció al nostre sistema educatiu de l’alumnat procedent 
d’altres països i la creació d’un fons intercomarcal de 
cohesió educatiu.

El Títol V regula aquells aspectes de la funció docent 
que incideixen en la qualitat de la mateixa; és a dir, 
el reconeixement social del professorat, la formació 
inicial i contínua, homologació salarial o la carrera 
professio nal.

El Títol VI defineix l’estructura del sistema educatiu, 
assenyalant les seves diferents etapes, sota el principi 
orientador bàsic de l’educació permanent. L’Educació 
Infantil es configura en dos cicles: el primer, de caràc-
ter preescolar, per a l’atenció educativa i integral de la 
primera infantesa; el segon, ja de caràcter escolar, en el 
qual es posa l’accent en la iniciació a la lectura, a l’es-
criptura i al càlcul, amb mètodes pedagògics apropiats 
per a l’edat dels alumnes.

Tant l’Educació Infantil com l’Educació Primària cons-
titueixen un període decisiu en la formació de la per-
sona, perquè en elles es basen els fonaments, no només 
per a un sòlid aprenentatge de les habilitats bàsiques 
de les llengües oficials i estrangera i el càlcul, sinó que 
també s’adquireixen, per a la resta de la vida, hàbits de 
treball, lectura, convivència ordenada, sentit del deure 
i respecte cap als altres.

Per a millorar la capacitat qualificadora del conjunt de 
l’ensenyament bàsic, una reforma imprescindible és 
la potenciació de l’Educació Secundària Obligatòria. 
És en aquesta etapa, bàsica en el procés formatiu dels 
alumnes, on s’han detectat els majors problemes, amb 
conseqüències extraordinàriament negatives. No només 
un considerable percentatge d’estudiants no aconsegueix 
graduar-se, sinó que una bona part dels estudiants no 
rep formació suficient per continuar en bones condici-
ons els estudis postobligatoris. Aquest fracàs constitueix 
el preludi de la marginació social.

Millorar el Batxillerat i la Formació Professional ha de 
ser una de les grans apostes dels pròxims anys, amb la 
finalitat d’ampliar les possibilitats dels alumnes de com-
pletar la seva formació i d’incorporar-se al món del tre-
ball en condicions adequades de qualificació. Es regulen 
també els ensenyaments de règim especial: els ensenya-
ments artístics, els ensenyaments d’idiomes i els ense-
nyaments esportius.

El Títol VII té com a eix l’avaluació general del sis-
tema educatiu català des de tots els àmbits i en tots 
els aspectes. Per garantir la qualitat educativa i docent 
es crea l’Agència Catalana d’Avaluació de la Qualitat 
Educativa i Docent, de caràcter independent al govern, 
amb la finalitat d’avaluar periòdicament els centres des 
del punt vist de la docència, però també des del punt de 
vista de la correcta dotació dels mateixos i dels resultats 
obtinguts.

A més aquest títol realitza algunes modificacions en 
l’estructura de la Inspecció educativa catalana, amb la 

iv

La present Llei es compon de 99 articles distribuïts en 
nou títols. El Títol Preliminar fa referència als principis 
de qualitat que inspiren la present Llei i a les funcions 
que ha de realitzar en l’àmbit del sistema educatiu català 
amb la finalitat d’aconseguir altes cotes de llibertat i 
qualitat.

El Títol I relaciona les mesures que són necessàries per 
dotar de major qualitat al sistema educatiu allà on es 
pro dueix la interacció de tots els seus membres, els cen-
tres educatius. S’estableix un capítol de qualitat dels 
centres, els requisits mínims de tots els centres catalans 
sostinguts amb fons públics, un extens catàleg dels drets i 
deures de famílies, professorat i alumnat; es defineix 
l’important paper que han de jugar totes les persones que 
integren la comunitat educativa; s’aborda la disminu-
ció de les proporcions o la substitució àgil dels docents 
davant de casos de malaltia o un altre tipus de proble-
ma. En aquest títol s’aborda amb determinació el pro-
blema de la convivència.

Així mateix es recull l’autonomia pedagògica, orga-
nitzativa i econòmica dels centres, plantejant un nou 
escenari d’actuació més lliure i més ben representat. 
A més planteja la implicació de les famílies, profes-
sorat i alumnat als òrgans de participació dels centres, 
així com en el control, la gestió i la coordinació dels 
centres docents. En aquest sentit, recull el procediment 
d’anomenament de les direccions dels centres educatius, 
així com la composició i les competències dels diferents 
òrgans de gestió i participació dels centres.

El Títol II dóna resposta a dos importants reptes del 
nostre sistema. Per una part el reconeixement als esfor-
ços pedagògics i socials de l’escola concertada a la qual 
se li reconeixen noves etapes d’accés al concert i se li 
garanteix que aquest cobrirà el 100% del cost real de la 
plaça. A més, el títol aborda el procés d’escolarització 
que tants problemes genera tots els anys. Aquest procés 
s’aborda posant les famílies en el centre del sistema, és a 
dir, adaptant la planificació a la llibertat dels ciutadans 
i no al revés. Les esmentades reformes tenen com a 
finalitat reforçar el dret a elegir centre i model educatiu 
per part de les famílies.

El Títol III aborda la necessària conversió del nostre 
sistema educatiu en un sistema trilingüe en un marc 
intercultural. Massa vegades els debats lingüístics han 
sostret a part de la població entendre la necessitat, no 
només de respectar les llibertats lingüístiques consa-
grades en els drets humans i en el nostre sistema jurí-
dic, sinó d’apreciar que els nostres alumnes necessiten 
ser plenament comunicatius en anglès i en una segona 
llengua estrangera. És precisament per aconseguir els 
quatre objectius lingüístics del nostre sistema: llibertat 
de les famílies, no segregació escolar, impuls de l’an-
glès i d’una segona llengua, i protecció de l’occità i el 
català, el títol estableix una educació trilingüe, fent-ho 
en el marc de la llibertat de les famílies i de l’autonomia 
de centre.

El Títol IV centra el seu articulat en la igualtat d’opor-
tunitats per a assolir una educació de qualitat. Esta-
bleix entre d’altres aspecte un Sistema Català de Be-
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nomia de Catalunya, així com pels principis del sistema 
educatiu espanyol establerts a l’article 1 de la Llei Or-
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, es fonamenta 
en els següents principis: 

a) La qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, amb in-
dependència de les seves condicions i circumstàncies.

b) La formació d’individus lliures i responsables.

c) La llibertat de les famílies a escollir el tipus d’edu-
cació que volen per als seus fills amb el recolzament de 
l’administració.

d) El dret de la iniciativa privada i social a la creació de 
projectes i centres educatius i el deure de l’administra-
ció a respectar l’ideari propi dels centres.

e) La igualtat d’oportunitats efectiva que garanteixi 
l’equitat del sistema i la superació de tot tipus de dis-
criminació social.

f) La consideració de l’esforç com a element central 
del procés educatiu i com a impulsor de les iniciatives 
creatives i emprenedores dels alumnes.

g) L’educació i transmissió de valors tan importants 
com la igualtat, el respecte, la cultura de l’esforç, el 
treball, la responsabilitat personal o l’estudi.

h) El valor del bilingüisme com a riquesa cultural de 
Catalunya i de la llibertat lingüística com dret irrenun-
ciable de les persones lliures.

i) El reconeixement efectiu de la funció docent com a 
factor essencial del sistema.

j) L’orientació educativa i professional dels estudiants 
per a l’assoliment d’una formació personalitzada que 
propiciï una formació integral de l’individu en conei-
xements, capacitats i valors.

k) La promoció dels valors democràtics i el respecte 
als drets i llibertats fonamentals com a vehicle per al 
desenvolupament ple de la personalitat dins i fora de 
l’àmbit educatiu.

l) La flexibilitat com a vehicle de foment de l’autono-
mia dels centres, l’agilitat i eficàcia dels processos i la 
reforma d’aquelles estructures del sistema que redundin 
en una millor adaptació del mateix a les canviants ne-
cessitats de la societat.

m) L’avaluació i inspecció del sistema des de la perspec-
tiva de màxima independència i eficàcia de l’esmentada 
funció.

n) La implicació de tots els membres de la comunitat 
educativa, en l’àmbit de les seves responsabilitats i com-
petències, en el desenvolupament de l’activitat escolar 
dels centres i del clima de convivència i estudi en els 
mateixos.

2. En el marc dels principis establerts a l’article 2 de la 
present Llei i de les finalitats del sistema educatiu espa-
nyol, recollits a l’article 2 de la Llei Orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació, el sistema educatiu de Cata-
lunya considera prioritàries, entre altres, les següents 
finalitats: 

finalitat de garantir la imparcialitat de la seva tasca i 
reforçar la seva importància per al sistema educatiu. 
En aquest sentit les novetats que s’introdueixen perse-
gueixen la millora del sistema en el què, la Inspecció 
educativa, té un important paper.

El Títol VIII estableix les bases per a la cooperació 
entre l’Administració educativa i les altres institucions, 
organismes i associacions implicades, directament o 
indirectament, en el procés educatiu.

El títol IX estableix el compromís pressupostari de la 
present Llei, xifrat en el 6% del PIB de Catalunya, junt 
amb una memòria econòmica centrada en l’aplicació de 
les polítiques educatives necessàries perquè Catalunya 
compleixi amb els compromisos adquirits per Espanya 
en la cimera de Lisboa, en l’horitzó de l’any 2010.

A més, introdueix un nou sistema de finançament dels 
centres docents que desburocratitza el procés, redueix 
les despeses de gestió i dona més capacitat a les escoles 
per controlar el seu pressupost. El nou sistema es basa en 
una fórmula estadística que permetrà donar més equitat 
al sistema de finançament dels centres catalans.

El text conclou amb les corresponents Disposicions Ad-
dicionals, Transitòries i Finals.

títol Preliminar. PrinciPis Generals del sistema edu-
catiu

article 1. objecte i àmbit d’aPlicació de la llei

1. La present Llei té per objecte la regulació del sistema 
educatiu a Catalunya i la seva avaluació, així com el fo-
ment de la participació efectiva de la societat i les seves 
institucions en el mateix, i l’exercici de les competències 
de la Comunitat Autònoma de Catalunya en el marc de 
les bases establertes per el sistema educatiu espanyol.

2. L’àmbit d’aplicació de la present Llei és tot el sistema 
educatiu català, a excepció de l’universitari.

article 2. el sistema educatiu de catalunya

1. El Sistema Educatiu de Catalunya inclou tots els cen-
tres, serveis, programes i activitats d’educació infantil, 
educació primària i educació secundària reconeguts 
com a tals per la Generalitat de Catalunya.

2. El Sistema Educatiu de Catalunya té un caràcter dual 
ja que està composat per una xarxa pública i una xarxa 
privada. Tots els centres sostinguts amb fons públics 
han d’exercir la seva tasca de servei públic, ja que res-
ponen al dret de la ciutadania a l’educació.

3. La definició dels objectius educatius generals, la 
coordinació dels centres, serveis, programes i activi-
tats que integren el Sistema Educatiu de Catalunya, i 
la planificació del mateix, correspon a la Conselleria 
competent en matèria d’educació.

article 3. PrinciPis i finalitats del sistema educatiu 
català

1. El sistema educatiu de Catalunya, configurat d’acord 
amb els valors de la Constitució i de l’Estatut d’Auto-
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informació a les famílies per estimular la seva partici-
pació en l’esmentat procés.

2. Els pares o tutors legals, com a principals responsa-
bles que són de l’educació dels seus fills, tenen l’obliga-
ció de col·laborar amb els centres docents i amb el pro-
fessorat, tant en el desenvolupament educatiu del seu fill 
com en el manteniment de la convivència al centre.

3. Els centres tenen l’obligació d’informar de forma pe-
riòdica les famílies sobre l’evolució escolar dels seus 
fills i filles. S’establiran els procediments necessaris per 
facilitar la relació de les famílies amb el professorat im-
pulsant, per a la seva consecució, les noves tecnologies 
de la comunicació.

4. La Generalitat i els centres impulsaran la formació de 
les famílies en aspectes que els permetin contribuir més 
efectivament a l’educació dels seus fills i filles.

article 5. ProGramació General de l’ensenyament

1. La programació general de l’ensenyament compren-
drà, en tot cas, les actuacions de l’administració edu-
cativa de Catalunya relatives a la prestació d’un servei 
educatiu de qualitat, així com les disposicions que afec-
tin a l’efectiu exercici del dret a l’educació i a la llibertat 
d’ensenyament.

2. La programació general de l’ensenyament pot inclou-
re també l’ordenació de les activitats desenvolupades 
pels centres fora de l’horari escolar.

3. Els poders públics garantiran l’exercici del dret a 
l’educació mitjançant la programació general de l’en-
senyament. Aquesta programació ha de respectar la lli-
bertat de les famílies a escollir escola i model educatiu, 
i s’ha de realitzar amb la participació efectiva de tots 
els sectors afectats.

4. La Generalitat programarà l’oferta educativa dels 
ensenyaments que en la legislació vigent es declaren 
gratuïts, tenint en compte l’oferta existent de centres 
públics i privats concertats. L’Administració educativa 
garantirà una adequada i equilibrada escolarització de 
l’alumnat amb necessitat especial i específica de suport 
educatiu, així com l’existència de places finançades amb 
fons públics suficients especialment a les zones amb un 
alt índex de creixement de població.

títol i. dels centres educatius

caPítol i. dels drets i deures

article 6. l’alumnat

1. Es reconeixen l’alumnat els següents drets bàsics: 

a) A rebre una formació integral que contribueixi al ple 
desenvolupament de les seves capacitats intel·lectuals i 
de la seva personalitat..

b) A que es respecti la seva llibertat de consciència, 
les seves conviccions religioses i les seves conviccions 
morals, d’acord amb la Constitució i l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya.

a) Aconseguir el ple desenvolupament de la personalitat 
de l’alumnat mitjançant una formació humana integral 
i científica, la preparació per a l’exercici responsable de 
la llibertat i la responsabilitat en el respecte dels prin-
cipis democràtics de convivència, dels drets humans i 
llibertats fonamentals, i la preparació de professionals 
responsables, amb iniciativa pròpia, capacitat empre-
nedora, curiositat científica i intel·lectual, i capacitat 
d’arriscar-se en la presa de decisions.

b) Assolir un sistema educatiu basat en l’excel·lència i 
en la igualtat d’oportunitats, reduint dràsticament els 
alts índex de fracàs escolar i d’abandonament educatiu 
precoç existents a Catalunya.

c) Determinar un sistema d’avaluació i promoció dels 
alumnes que permeti posar en pràctica, de forma ade-
quada, els principis de responsabilitat i esforç que ins-
piren al sistema educatiu, i que abundin en la millora 
de la qualitat del sistema.

d) Desenvolupar mecanismes que resultin en el reconei-
xement i dignificació de la funció docent, garantint la 
formació continuada de qualitat, així com l’equiparació 
retributiva amb la mitjana espanyola.

e) Millorar els mecanismes d’equitat que remoguin els 
obstacles que impedeixen tothom accedir a una educa-
ció universal, gratuïta i de qualitat, atenent de forma 
adequada els alumnats amb necessitats educatives espe-
cials i específiques i apostant per l’escola inclusiva com 
el millor marc d’integració, creant un sistema català de 
beques i d’ajuts a l’estudi, i garantint la gratuïtat dels 
ensenyaments obligatoris.

f) Establir un sistema d’escolarització que respecti al 
màxim el dret a la lliure elecció de centre en tots els 
nivells educatius i el respecte a les conviccions morals, 
ètiques i religioses de les famílies catalanes en un en-
torn de pluralitat moral i religiosa en el marc dels drets 
humans, la constitució i l’estatut.

g) Dedicar al sistema educatiu català els recursos pres-
supostaris suficients per propiciar la seva qualitat, esta-
blint com a objectiu el 6% del PIB de Catalunya.

h) L’educació plurilingüe i intercultural, com una de les 
actuacions essencials per afavorir el desenvolupament 
de la competència en comunicació lingüística.

i) La conciliació de la vida laboral i familiar amb l’es-
cola i els seus processos mitjançant l’escolarització en 
edats primerenques, la potenciació de l’atenció en horari 
extraescolar, i l’obertura dels centres a l’entorn i l’ús de 
les xarxes de recursos socials de la comunitat més enllà 
de l’horari i el calendari lectiu.

j) La potenciació de la integració curricular de les tec-
nologies de la informació i la comunicació.

article 4. llibertat dels Pares en l’elecció del model 
educatiu

1. S’estableix el dret de les famílies a decidir en el 
procés educatiu dels seus fills, elegint escola i model 
educatiu, d’acord amb el que es regula en la present 
Llei. L’Administració educativa facilitarà una adequada 
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a) A tenir la consideració d’autoritat d’acord el que està 
desenvolupat en la present llei.

b) A que sigui respectada la seva dignitat i integritat 
personal en el desenvolupament de la seva feina i fora 
d’ella, i a ser tractats amb correcció, consideració i res-
pecte.

c) A la llibertat de càtedra en els termes establerts per 
la Constitució.

d) A l’exercici de la funció docent en funció de les ca-
racterístiques de l’etapa educativa en què la desenvo-
lupen.

e) A ser informats de les funcions, tasques, comeses 
i objectius encomanats en l’exercici de la seva funció 
docent, així com dels sistemes establerts per a la seva 
avaluació i control de la seva activitat professional.

f) A que la seva funció docent es desenvolupi en un 
ambient ordenat que afavoreixi l’ensenyament i l’apre-
nentatge.

g) A la percepció de les retribucions i indemnitzacions 
justes i adequades per raó del servei establert en cada 
cas, així com al descans necessari i les vacances periò-
diques retribuïdes.

h) A participar en les tasques generals del centre educa-
tiu, particularment en les de planificació de les activitats 
docents, així com a promoure i participar en les inici-
atives i activitats que es desenvolupin en l’àmbit de la 
innovació i la investigació pedagògica i acadèmica.

i) A rebre protecció i assistència jurídica en casos 
d’agressió, així com la cobertura de la responsabilitat 
civil en relació amb l’exercici de la seva activitat pro-
fessional, inclosa les activitats extraescolars.

j) A la promoció interna i desenvolupament professio-
nal, a la formació continuada adequada a la seva fun-
ció docent, i al reconeixement de la seva qualificació i 
mèrits professionals.

k) A rebre protecció social, en el règim que li correspon-
gui, i a la jubilació en els termes i condicions establerts 
en la normativa corresponent.

2. El professorat té els següents deures bàsics en l’exer-
cici de la seva funció docent: 

a) Respectar la dignitat i intimitat personal dels mem-
bres de la comunitat educativa, així com tots els drets 
que els reconeixen les disposicions aplicables.

b) Exercir les seves funcions docents i de tutoria amb 
lleialtat, eficàcia i amb compliment dels principis ètics 
i deontològics que els siguin aplicables; així com infor-
mar degudament les famílies, d’acord amb les normes 
i procediments establerts, sobre l’evolució del procés 
educatiu dels seus fills i filles.

c) Mantenir la deguda confidencialitat de la informació 
de què disposin com a resultat de la seva tasca docent i 
que per la seva pròpia naturalesa hagi de tenir caràcter 
reservat.

d) Mantenir degudament actualitzats els coneixements i 
aptituds necessaris per al correcte exercici de les seves 
funcions docents.

c) A que es respectin la seva integritat i dignitat perso-
nals i se’l protegeixi contra tota agressió física o mo-
ral.

d) A participar en el funcionament i en la vida del 
centre, de conformitat amb el disposat en les normes 
vigents.

e) A rebre els ajuts i els suports precisos per compensar 
les manques i desavantatges de tipus personal, familiar, 
econòmic, social i cultural, especialment en el cas de 
presentar necessitats educatives especials.

f) A la protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos 
d’infortuni familiar o accident.

2. L’estudi és un deure bàsic de l’alumne que es con-
creta en: 

a) Participar en les activitats formatives i, especial-
ment, en les orientades al desenvolupament dels cur-
rículums.

b) Assistir a classe amb puntualitat i realitzar les tas-
ques encomanades pel professorat.

c) Seguir amb respecte i interès les directrius del profes-
sorat en relació a la seva educació i aprenentatge.

d) Realitzar els treballs que els Professors manin rea-
litzar fora de les hores de classe.

e) Mantenir una actitud correcta en classe, no perme-
tent-se l’ús de mòbils, altres dispositius electrònics que 
no estiguin relacionats amb el procés d’aprenentatge, o 
qualsevol objecte que pugui distreure el propi alumne 
o els seus companys.

3. A més de l’estudi, són deures bàsics de l’alumnat: 

a) Respectar l’autoritat del Professor i personal educatiu, 
tant dins de la classe com a la resta del centre escolar.

b) Respectar la dignitat, integritat, intimitat, llibertat de 
consciència i les conviccions religioses i morals de tots 
els membres de la comunitat educativa.

c) Exercir un tracte correcte cap als companys, no per-
metent-se, en cap cas, l’exercici de violència física, psi-
cològica o verbal.

d) Respectar les normes d’organització, convivència i 
disciplina del centre educatiu.

e) Conservar i fer un bon ús de les instal·lacions del 
centre i materials didàctics.

f) Participar en les activitats obligatòries que organitzi 
el centre.

g) Participar i col·laborar en la millora de la convivència 
escolar i en la consecució d’un adequat clima d’estudi 
en el centre, respectant el dret dels seus companys a 
l’educació.

4. Les Administracions educatives afavoriran l’exercici 
del dret d’associació de l’alumnat, així com la formació 
de federacions i confederacions.

article 7. el Professorat

1. El professorat té reconeguts els següents drets bà-
sics: 
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caPítol ii. de la convivència en els centres

article 9. Garantia de dret a l’estudi

1. Els poders públics, en l’àmbit de les seves compe-
tències, establiran les normes i impulsaran les mesures 
necessàries per garantir en els centres educatius l’efectiu 
exercici del dret a l’estudi de tot l’alumnat, i l’existèn-
cia d’un clima escolar que afavoreixi l’aprenentatge i 
la convivència.

2. Correspon a tots els membres de la comunitat edu-
cativa afavorir, en l’àmbit de les seves competències, 
la convivència en el centre i fomentar l’adequat clima 
escolar per als processos educatius establerts pel mateix 
centre, fonamentant-se en el civisme i el respecte mutu 
als drets individuals.

article 10. instruments de foment de la convivèn-
cia

1. L’Administració educativa desenvoluparà accions 
encaminades a la millora de la convivència i del clima 
escolar en els centres educatius, per facilitar les relaci-
ons entre els diferents membres de la comunitat escolar, 
mitjançant campanyes mediàtiques, activitats amb la 
comunitat educativa, i la promoció de la investigació, el 
desenvolupament i la innovació en l’elaboració i difusió 
de metodologia, recursos, i materials per al desenvolu-
pament de la convivència en els centres.

2. La Generalitat aprovarà un Pla de Prevenció de la 
Violència i Promoció de la Convivència, en el que s’ha 
d’establir les mesures i els protocols d’actuació neces-
saris per promocionar la convivència a les escoles, així 
com a prevenir i gestionar situacions de conflicte.

3. L’administració educativa ha de crear les unitats 
d’atenció i intervenció en els serveis territorials, disse-
nyant-les per intervenir davant de casos greus de violèn-
cia escolar i, alhora, coordinar i assessorar la comunitat 
educativa.

4. Es crea el Registre Central d’Incidències amb l’ob-
jecte de registrar i analitzar tots els casos de problemes 
de convivència que es donin en els centres. Els centres 
docents hauran de comunicar qualsevol incidència que 
afecti a la convivència escolar tot garantint la confiden-
cialitat de les dades recollides en cada cas.

5. Es crea l’Observatori per a la Convivència Escolar en 
els Centres de Catalunya, com a òrgan de caràcter con-
sultiu que permeti el coneixement, anàlisi i avaluació i 
valoració dels problemes de convivència en els centres 
educatius de la Catalunya, amb l’objectiu de planificar 
i coordinar la intervenció per a la prevenció i resolució 
dels conflictes.

article 11. Protecció jurídica de l’administració

1. Els professors i directors dels centres tindran conside-
ració d’autoritat pública, en el compliment de la funció 
docent, als efectes d’allò disposat en la present llei.

2. La Generalitat de Catalunya prestarà l’assistència 
jurídica i psicològica necessària als membres de la 
comunitat educativa que la requereixin com a conse-
qüència de situacions de conflicte escolar que poguessin 

e) Dirigir, valorar i orientar l’activitat formativa de 
l’alumnat, corregint-los adequadament quan resulti ne-
cessari.

f) Complir i fer complir, en l’exercici de la seva autoritat 
docent, les normes d’organització i funcionament del 
centre educatiu.

g) Complir el règim d’horaris i jornada, atenent les ne-
cessitats i el millor funcionament del centre.

h) Contribuir que les activitats del centre es desenvo-
lupin en un clima de respecte, tolerància, participació i 
llibertat per fomentar en els alumnes els valors propis 
d’una societat democràtica.

i) Participar als òrgans col·legiats que els correspongui.

article 8. les famílies

1. Les famílies, en relació amb l’educació dels seus fills 
i filles, tenen els següents drets: 

a) Que rebin una educació amb les màximes garanties 
de qualitat, d’acord amb les finalitats establertes a la 
Constitució, a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i en 
les lleis educatives.

b) A la lliure elecció de centre docent en els termes que 
s’estableixin.

c) A que rebin la formació religiosa i moral que estigui 
d’acord amb les seves pròpies conviccions i els principis 
constitucionals.

d) A estar informats amb regularitat sobre el procés 
d’aprenentatge i integració socioeducativa dels seus 
fills.

e) A participar en el control i la gestió del centre edu-
catiu en els termes establerts en les lleis, així com a 
participar en les activitats del centre.

f) A ser sentits en aquelles decisions que afectin l’orien-
tació acadèmica i professional dels seus fills.

2. Així mateix, com a primers responsables de l’educa-
ció dels seus fills i filles, els corresponen els següents 
deures: 

a) Adoptar les mesures necessàries que els seus fills i 
filles cursin els nivells obligatoris de l’Educació i assis-
teixin regularment a classe.

b) Facilitar-los un clima que estimuli les activitats d’es-
tudi que se’ls encomanin.

c) Conèixer i recolzar l’evolució del seu procés educatiu, 
en col·laboració amb el professorat i els centres, i col-
laborar amb l’activitat docent al servei de la formació 
dels seus fills i filles.

d) Respectar i fer respectar les normes establertes pel 
centre.

3. L’Administració educativa afavorirà l’exercici del dret 
d’associació de les famílies, així com la formació de 
federacions i confederacions.
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6. Els centres potenciaran el paper de la tutoria en la 
prevenció i mediació per a la resolució pacífica dels 
conflictes en la millora de la convivència escolar.

article 13. Procediment disciPlinari i sancionador 
comú

1. Podran ser objecte de mesures correctores o disci-
plinàries l’incompliment dels deures de l’article 6 de la 
present llei i les que infringeixin les normes de convi-
vència del centre que siguin realitzades pels alumnes 
dins del recinte escolar, durant la realització d’activitats 
complementàries i extraescolars, durant la prestació dels 
serveis de menjador i transport escolar, o dutes a terme 
fora del recinte escolar que estiguin relacionades amb 
la vida escolar i afectin algun membre de la comunitat 
educativa, sense perjudici de l’obligació, en el seu cas, 
de posar en coneixement de les autoritats competents 
les esmentades conductes.

2. La tipificació de faltes en lleus, greus i molt greus, 
així com de les sancions corresponents, haurà de figurar 
al Reglament de Règim Interior del centre i s’atindran 
al disposat a la present llei.

3. Les faltes lleus es corregiran d’acord amb el que es 
disposi el futur Decret de drets i deures i al Reglament 
de Règim Interior. Entre les sancions que es contemplin 
a l’esmentat Reglament s’inclouran les següents que po-
dran ser aplicades per tots els professors del centre en 
l’exercici de la seva autoritat: 

a) Amonestació verbal o per escrit.

b) Expulsió de la sessió de classe amb compareixen-
ça immediata davant el Cap d’Estudis o el Director, la 
privació del temps d’esbarjo o qualsevol altra mesura 
similar d’aplicació immediata.

c) Permanència en el centre després de la jornada es-
colar.

d) La retirada del telèfon mòbil o de l’aparell o dispositiu 
electrònic utilitzat fins a la finalització de la jornada.

e) La realització de tasques o activitats de caràcter aca-
dèmic.

f) Realització de tasques que contribueixin al millor 
desenvolupament de les activitats del centre o, si proce-
deix, dirigides a reparar els danys causats, o dirigides a 
millorar l’entorn ambiental del centre.

4. El Reglament de Règim Interior, inclourà a més les 
següents sancions a aplicar pel cap d’estudis o el di-
rector: 

a) Prohibició temporal de participar en activitats extra-
escolars o complementàries del centre, per un determi-
nat període.

b) Expulsió de determinades classes per un determinat 
període.

c) Canvi de grup de l’alumne.

d) Expulsió de determinades classes per un determinat 
període.

e) Expulsió del centre per un determinat període.

produir-se en l’entorn escolar. Aquest ajut comprendrà, 
en tot cas: 

a) La personació com a part acusadora denunciant con-
tra els i les alumnes majors d’edat i familiars agres-
sors.

b) L’assistència jurídica, àgil i eficaç per a les agressions 
físiques i verbals relacionades amb la seva tasca edu-
cativa, establint un protocol d’actuació per a aquests 
casos.

c) L’atenció i assessorament especialitzat a la víctima 
d’agressió o persecució donant-li a conèixer la seva si-
tuació legal, els seus drets i obligacions, així com els 
tràmits i procediments que ha de seguir en cada cas.

d) L’acompanyament a la víctima i als testimonis en 
actuacions judicials com presentació de denúncies, ro-
des de reconeixement, presa de declaracions o vistes 
de judici.

3. Només en casos excepcionals, i amb justificació dels 
serveis pedagògics, mèdics o socials, s’autoritzarà el 
canvi de centre a l’alumnat objecte d’agressió, priorit-
zant, el canvi de centre del o dels agressors.

article 12. eines i normes de convivència dels cen-
tres

1. Els centres docents, en el marc de la seva autonomia, 
elaboraran les seves normes de convivència a través del 
pla de convivència i del reglament de règim interior, 
que hauran de garantir la convivència i l’adequat clima 
escolar.

2. Al Reglament de Règim Interior hi constaran les nor-
mes que assegurin el respecte dels drets i el compliment 
dels deures dels diferents membres de la comunitat edu-
cativa a què es refereix la present Llei, així com les 
condicions que afavoreixin la consecució dels objectius 
educatius del centre. El Reglament haurà d’establir les 
normes de conducta del centre, tenint en compte que 
aquestes hauran de preveure, almenys, els deures reco-
llits en el capítol I del present Títol.

3. Els centres hauran d’elaborar un Pla de Convivència 
amb la participació efectiva de tots els sectors de la co-
munitat educativa. Serà aprovat pel Consell Escolar del 
centre i s’inclourà en la Programació general anual del 
centre. El Pla haurà de recollir totes les activitats que, 
a iniciativa de l’equip directiu, del Claustre de Profes-
sors o del Consell Escolar, es programin, ja sigui dins 
o fora de l’horari lectiu, a fi de fomentar un bon clima 
de convivència dins del centre escolar.

4. Els centres crearan una Comissió de Convivència del 
Consell Escolar amb representació de tots els sectors de 
la comunitat educativa perquè realitzi el seguiment de la 
convivència en el centre.

5. En els centres docents es podran constituir equips de 
mediació o de tractament de conflictes. Els components 
d’aquests equips seran docents del propi centre i rebran 
la formació específica necessària per a la realització 
d’aquesta tasca per part de la conselleria competent en 
matèria d’educació.
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article 16. resPonsabilitat Penal, reParació dels 
danys i reincidència

1. Els alumnes queden obligats a reparar els danys que 
causin, individualment o col·lectivament, de forma inten-
cionada o per negligència, a les instal·lacions, als mate-
rials del centre i a les pertinences d’altres membres de la 
comunitat educativa, o a fer-se càrrec del cost econòmic 
de la seva reparació. Així mateix, estaran obligats a resti-
tuir, en el seu cas, el sostret. Les famílies o representants 
legals assumiran la responsabilitat civil que els corres-
pongui en els termes previstos per la Llei. La reparació 
econòmica del dany causat no eximirà el possible expe-
dient disciplinari per l’actuació realitzada.

2. Així mateix, quan s’incorri en conductes tipificades 
com agressió física o moral als seus companys o altres 
membres de la comunitat educativa, s’haurà de reparar 
el dany moral causat mitjançant la presentació d’excuses 
i el reconeixement de la responsabilitat en els actes, bé 
en públic o bé en privat, segons correspongui per la 
naturalesa dels fets i d’acord amb la qual cosa determini 
l’òrgan competent per imposar la correcció.

3. La direcció del centre públic o el titular del centre 
privat concertat comunicarà, simultàniament al Minis-
teri Fiscal i a les autoritats educatives, qualsevol fet que 
pugui ser constitutiu de delicte o falta penal, sense per-
judici d’adoptar les mesures cautelars oportunes.

4. En aquells supòsits en que, una vegada duta a terme 
la correcció oportuna, l’alumne continuï presentant con-
ductes pertorbadores per a la convivència en el centre, 
a més d’aplicar les mesures educatives correctores que 
corresponguin, es donarà trasllat, prèvia comunicació 
als pares o tutors legals en el cas de menors d’edat, a 
les institucions públiques que es considerin oportunes, 
de la necessitat d’adoptar mesures dirigides a modificar 
aquelles circumstàncies personals, familiars o socials 
de l’alumne o alumna que puguin ser determinants de 
l’aparició i persistència de les esmentades conductes.

5. Sense perjudici de les mesures d’obligat compliment 
per norma, les famílies de l’alumnat que cursi ense-
nyaments obligatoris i presenti problemes de conducta 
o acceptació de les normes escolars podran subscriure 
un compromís de convivència per col·laborar amb el 
centre docent.

6. En aquelles actuacions i mesures educatives correc-
tores en les que el centre reclami la implicació directa 
dels pares, mares, tutors o tutores de l’alumne o alumna 
i aquests la rebutgin, el centre el posarà en coneixement 
de l’administració Educativa. L’Administració Educa-
tiva, si considera que aquesta conducta causa un dany 
greu al procés educatiu del seu fill o filla, el posarà en 
coneixement de les institucions públiques competents, 
previ informe de la inspecció educativa.

f) Canvi de centre, quan no sigui procedent l’expulsió 
definitiva per tractar-se d’un alumne d’ensenyament 
obligatori.

g) Expulsió definitiva del centre.

5. Quan l’autoria d’alguna falta resulti evident, aquesta 
podrà ser sancionada de forma immediata pel professor, 
el tutor, el cap d’estudis o el director depenent de la seva 
gravetat segons l’establert al segon apartat del present 
article i la normativa que el desenvolupi.

6. Quan sigui necessària l’obtenció d’informació que 
permeti una correcta valoració dels autors, dels fets i de 
les conseqüències dels mateixos, es donarà audiència a 
l’alumne i, si és menor, també als seus pares o represen-
tants legals. La durada total del procediment des del seu 
inici no podrà excedir els set dies naturals per a faltes 
lleus i els catorze dies per a la resta de faltes.

article 14. recursos reeducatius

1. Els centres docents podran crear aules de convivència 
per al tractament puntual i individualitzat de l’alumnat 
que, com a conseqüència de la imposició d’una mesura 
educativa correctora, es vegi privat del seu dret a par-
ticipar en el normal desenvolupament de les activitats 
lectives.

2. La Generalitat crearà les unitats específiques de ree-
ducació per atendre de forma integral als i les alumnes 
amb trastorns permanents o temporals de la personalitat 
o conducta, on rebran una atenció especialitzada per 
millorar la seva integració social. L’atenció a aquestes 
aules estarà coordinada per les conselleries amb com-
petències en matèria de benestar social, sanitat i edu-
cació.

article 15. inassistència a classe

1. La inassistència injustificada a les classes serà san-
cionada. La sanció per inassistència injustificada a una 
determinada classe serà imposada pel Professor de la 
mateixa, pel tutor o pel Cap d’Estudis. Quan la inas-
sistència es produeixi en tota una jornada escolar, la 
sanció serà imposada pel tutor o pel Cap d’Estudis, sen-
se perjudici de les que puguin imposar els respectius 
Professors.

2. Les decisions col·lectives d’inassistència a classe 
adoptades pels alumnes hauran de disposar de la cor-
responent autorització dels seus pares o tutors legals, en 
el cas que els alumnes o alumnes siguin menors d’edat i 
hauran d’estar avalades per més de la meitat d’alumnes. 
En tot cas, s’haurà de respectar el dret d’aquells alumnes 
que vulguin assistir a classe o no comptin amb l’auto-
rització familiar.

3. Les autoritats educatives es coordinaran amb les au-
toritats policials i municipals per aprovar i posar en 
marxa un pla de lluita contra l’absentisme escolar que 
estableixi les responsabilitats de cada administració, la 
coordinació de tot el sistema i la creació d’un registre 
centralitzat d’absentisme. Un cop realitzades totes les 
intervencions de prevenció i acció planificades en el pla, 
es derivarà els casos a la fiscalia de menors.
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objectius assolits seguint els diferents plans de millora, 
així com els projectes de direcció.

4. La Generalitat de Catalunya haurà de procedir a la 
reducció progressiva de les ràtios per a permetre una 
educació més personalitzada i un millor clima d’estudi 
a l’aula. Per a aconseguir-ho aprovarà un calendari amb 
els objectius de ràtios i les necessitats de professorat per 
a fer-ho possible.

5. L’Administració educativa no permetrà, en cap cas, 
l’existència d’instal·lacions provisionals aules prefabri-
cades per un període superior a un curs i sense que 
existeixin motius fundats per a això, que exigirà infor-
mes tècnics que indiquin la impossibilitat de disposar 
d’altres formes constructives més estables, així com la 
publicació d’un informe amb el calendari de substitució 
de l’aula prefabricada. Aquests documents hauran de ser 
públics i accessibles.

6. Els centres educatius tindran incorporades les tec-
nologies de la informació i la comunicació i ofertaran 
horari ampliat, comptant amb els serveis d’aula matinal, 
menjador i activitats extraescolars, i serveis d’acollida 
els caps de setmana i en períodes de vacances. Es dotarà 
de personal especial per atendre aquests serveis.

7. L’Administració educativa establirà un programa 
de cobertura immediata de baixes, que els garantirà 
la substitució del professorat i del personal d’Adminis-
tració i Serveis en un termini màxim de 48 hores. A 
més garantirà que, en situacions especials, s’adaptin les 
plantilles dels centres a les noves necessitats.

8. La Generalitat posarà en marxa un programa per 
assegurar l’obertura dels centres i d’algunes de les se-
ves instal·lacions a tota la societat més enllà de l’horari 
i període lectiu. En cap cas l’obertura dels centres no 
suposarà un augment de la jornada laboral dels docents 
i personal administratiu del centre. L’administració ga-
rantirà que els centres estiguin oberts des de les set del 
matí potenciant les activitats d’acollida infantil.

9. La Generalitat de Catalunya completarà la dotació de 
les biblioteques dels centres públics de forma progressi-
va amb l’objectiu de convertir-les en centres de recursos 
i espais educatius d’informació, documentació, experi-
mentació i investigació permanent i obertes a la societat. 
Per fer-ho possible elaborarà un pla que permeti assolir 
l’esmentat objectiu dins del període d’implantació de 
la present Llei.

caPítol iv. de l’autonomia dels centres educatius

article 19. Garantia d’autonomia dels centres do-
cents

1. Els centres docents comptaran amb autonomia peda-
gògica, d’organització i de gestió per poder dur a terme 
models de funcionament propis, en el marc de la legis-
lació vigent, en els termes recollits en aquesta Llei i en 
les normes que la desenvolupin.

2. Els centres docents sostinguts amb fons públics con-
cretaran els seus models de funcionament propis mitjan-
çant els corresponents projectes de direcció, educatius, 

caPítol iii. de la qualitat dels centres educatius

article 17. creació de nous centres

1. La construcció de nous centres docents públics és 
competència de la Generalitat de Catalunya en col·la-
boració amb l’administració local.

2. La Generalitat de Catalunya elaborarà el mapa esco-
lar de Catalunya en el que inclogui la xarxa de centres 
educatius sostinguts amb fons públics. Anualment es 
realitzarà una revisió i adaptació, conjuntament amb els 
municipis i els agents socials i educatius de referència, 
en funció de les demandes d’escolarització per aconse-
guir un millor equilibri de l’oferta educativa.

3. La Generalitat de Catalunya elaborarà, a partir del 
mapa escolar de Catalunya, una previsió quinquennal 
de construcció, reforma, ampliació i millora de centres, 
a partir de la previsió de creixements de població, i que 
inclogui la reforma de tots els centres públics que tin-
guin una antiguitat superior a 15 anys.

4. La Generalitat fomentarà la construcció de centres 
docents amb projectes educatius propis per part de 
la societat civil i els podrà dotar de finançament i de 
concert educatiu. Per a això, simplificarà els tràmits i 
els terminis per a la construcció de centres educatius 
privats.

5. L’administració educativa prioritzarà la construcció 
de centres docents d’iniciativa social i privada a les 
zones amb nul·la presència de l’escola concertada i a 
aquelles on hi hagi una alta concentració d’alumnat de 
necessitats educatives específiques.

article 18. estàndards de qualitat dels centres edu-
catius

1. L’administració ha d’establir les mesures necessàries 
perquè tots els centres puguin complir amb els principis 
establerts en la present Llei i els posteriors desenvo-
lupaments normatius educatius. Per aconseguir-ho, la 
Generalitat de Catalunya haurà de posar a disposició 
dels centres els recursos materials, econòmics i humans 
per a fer permetre l’adaptació dels centres a les novetats 
normatives.

2. L’Administració educativa arbitrarà les mesures i la 
normativa necessàries per a, dins de l’àmbit de les se-
ves competències, garantir la flexibilitat dels centres 
per adaptar-se a l’atenció de les necessitats educatives 
específiques, la prevenció del fracàs i l’absentisme es-
colar, l’abandonament del sistema i, també, per afavorir 
la participació de les famílies en l’educació dels fills. 
Així mateix, garantirà l’autonomia dels centres i el lliu-
re exercici de la funció docent.

3. Tots els centres educatius sostinguts amb fons públics 
rebran els recursos econòmics suficients que garantei-
xin les seves necessitats de funcionament adaptades als 
reptes socials a què s’hagin d’enfrontar mitjançant un 
contracte programa basat en el projecte de direcció de 
centre en els centres públics i en l’adaptació del concert 
als privats concertats. Les quantitats seran revisables 
anualment en funció de les dades d’escolarització i dels 
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assolir, els principis que orienten cada etapa educativa, 
les prescripcions sobre el currículum, i els valors, els 
objectius i les prioritats d’actuació. El projecte educatiu, 
com a instrument que defineix el caràcter singular del 
centre haurà de ser públic i a l’abast de tota la comunitat 
educativa.

article 22. avaluació i desburocratització del sis-
tema

1. Tots els centres docents sostinguts amb fons públics 
realitzaran una autoavaluació del seu propi funciona-
ment, dels programes que desenvolupen, dels processos 
d’ensenyament i aprenentatge i dels resultats del seu 
alumnat, així com de les mesures i actuacions dirigides 
a la prevenció de les dificultats d’aprenentatge, que serà 
supervisada per la inspecció educativa.

2. Sense perjudici de les eines de planificació i avalu-
ació dels centres que s’estableixen en la present llei, el 
sistema educatiu de Catalunya tendirà, de forma pro-
gressiva, desburocratitzant la seva gestió per centrar-se 
directament en els processos de formació i educació. 
El Departament encarregat d’educació haurà d’elaborar 
un pla de reducció de la burocràcia educativa que afecti 
tant els centres educatius com les seves famílies.

caPítol v. ÒrGans de Govern i ParticiPació

article 23. ÒrGans dels centres

1. Els centres docents públics tindran els següents òr-
gans de govern i de participació en el control i gestió: 

a) Òrgans de govern: Direccions, Cap d’Estudis, Se-
cretari i aquells que en determini l’Administració edu-
cativa.

b) Òrgans de participació en el control i gestió: Consell 
Escolar, Claustre de professors i aquells que en deter-
minin les Administracions educatives.

2. Els òrgans de govern i de participació en el con-
trol i gestió dels centres vetllaran perquè les activitats 
d’aquests es desenvolupin d’acord amb els principis i 
valors de la Constitució, per l’efectiva realització de les 
finalitats de l’educació establerts en les disposicions vi-
gents, i per la qualitat de l’ensenyament.

3. A més garantiran, en l’àmbit de la seva competència, 
l’exercici dels drets reconeguts a l’alumnat, professorat, 
famílies i personal d’administració i serveis, i vetllaran 
pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, 
afavoriran la participació efectiva de tots els membres 
de la comunitat educativa en la vida del centre, en la 
seva gestió i en la seva avaluació.

article 24. direccions dels centres

1. El director és el representant de l’Administració edu-
cativa en el centre, i té atribuïdes, a més de les recone-
gudes a l’article 131 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, les següents competències: 

a) Coordinar el projecte de direcció i el projecte edu-
catiu del centre.

els seus reglaments d’organització i funcionament i, en 
el seu cas, projectes de gestió.

3. Aquest exercici d’autonomia dels centres anirà acom-
panyat del desenvolupament de mecanismes de respon-
sabilitat i, en particular, de procediments d’avaluació, 
tant externa com interna.

4. L’Administració educativa promourà acords o com-
promisos amb els centres per al desenvolupament de 
plans i actuacions que comportin una millora contínua 
tant dels processos educatius com dels resultats.

article 20. marc de l’autonomia dels centres

1. Els centres tindran autonomia pedagògica que es 
concretarà mitjançant les programacions didàctiques, 
plans d’acció tutorial i plans d’orientació acadèmica i 
professional, en el marc de la legislació i dels projectes 
de direcció i educatiu del centre.

2. L’autonomia organitzativa es concretarà en la progra-
mació general anual i als reglaments de règim interior. 
La programació general anual serà elaborada per l’equip 
directiu, previ informe del claustre de professors i pro-
fessores i dels departaments didàctics.

3. Els centres docents disposaran d’autonomia en la seva 
gestió econòmica, d’acord amb l’establert en el títol X de 
la present llei, i en les normes vigents. Per garantir l’es-
mentada autonomia i el sanejament dels comptes dels 
centres es determinarà reglamentàriament una quantia 
mínima per centre i en relació amb el nombre d’alumnes 
matriculats, així com en funció de les millores educa-
tives observades i els objectius complerts del projecte 
de direcció.

4. La Generalitat de Catalunya regularà el procediment 
que permeti als centres docents públics obtenir recur-
sos complementaris, i garantirà un especial suport a 
aquells centres sostinguts amb fons públics que escola-
ritzin alumnat amb necessitats educatives específiques 
o estiguin situats en zones socialment o culturalment 
desfavorides.

article 21. Pla de centre

1. El projecte de direcció, el projecte educatiu, el re-
glament d’organització i funcionament i el projecte de 
gestió definits en la present llei constitueixen el Pla de 
Centre que tindrà caràcter plurianual, s’establirà a partir 
dels objectius marcats en el projecte de direcció i dels 
principis emanats del projecte de centre. El Pla obligarà 
tot el personal del centre i vincularà la comunitat edu-
cativa del mateix.

2. El projecte de direcció d’un centre públic és el pla 
fonamental de gestió del centre i el full de ruta que 
marca els objectius marcats pel centre i haurà de co-
ordinar-se a la seva redacció amb el projecte educatiu 
de centre. En l’esmentat projecte de direcció, es posarà 
especial atenció al coneixement del centre docent i del 
seu entorn, així com a les estratègies d’intervenció i als 
objectius i finalitats que es pretenen aconseguir mitjan-
çant l’aplicació i desenvolupament del mateix.

3. El projecte educatiu de cada centre definirà, partint 
de la seva realitat i de la legislació vigent, els objectius a 
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un representant de les organitzacions empresarials o 
institucions laborals presents en l’àmbit del centre.

b) En aquells centres específics d’educació especial i en 
aquells que tinguin aules especialitzades, formarà part 
també del Consell Escolar un representant del personal 
d’atenció educativa complementària.

4. El representant municipal haurà d’haver estat escollit 
pel Ple municipal amb una majoria de tres cinquenes 
parts.

5. Els alumnes podran ser elegits membres del Consell 
Escolar, sempre que no hagin estat objecte de sanció per 
conductes greument perjudicials per a la convivència 
del centre durant el curs en el qual tingui lloc la cele-
bració de les eleccions. En cap cas no podran ser elegits 
membres del consell escolar aquells alumnes que hagin 
estat expedientats per agressions greus produïdes contra 
el professorat o companys del centre.

article 26. claustre de Professors

1. El Claustre de professors és l’òrgan propi de partici-
pació del professorat en el control i gestió del centre, i 
té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar 
i, en el seu cas, decidir sobre tots els aspectes docents 
del centre.

2. La composició i competències del Consell Escolar 
són les recollides als article 128 i 129 de la Llei Orgà-
nica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

article 27. ÒrGans de coordinació docent

1. La Conselleria d’Educació regularà el funcionament 
dels òrgans de coordinació docent i d’orientació, i po-
tenciarà els equips de professors que imparteixin classe 
en el mateix curs o cicle, així com la col·laboració i el 
treball en equip dels professors que imparteixin classe 
a un mateix grup d’alumnes.

2. Cada grup d’alumnes tindrà un tutor que serà desig-
nat, preferentment, d’entre el professorat que imparteix 
docència a la totalitat del mateix, i que exerciran, en 
col·laboració amb les famílies, la coordinació de l’apre-
nentatge, l’orientació de l’alumnat i el seguiment del 
seu progrés. Per a això, els centres educatius habili-
taran un horari específic per realitzar la coordinació 
dels tutors.

3. Els equips docents estaran constituïts per tots els 
professors que imparteixen docència a l’alumnat d’un 
mateix grups, seran coordinats pel corresponent tutor i 
treballaran coordinadament per ajustar la resposta edu-
cativa a les característiques de cada alumne, de manera 
que aquest assoleixi els objectius educatius i les compe-
tències bàsiques establertes, i es previnguin les possibles 
dificultats d’aprenentatge. A tals efectes, s’habilitaran 
horaris específics per a les reunions de coordinació dels 
equips docents.

4. Els centres públics que imparteixin Educació infantil 
i Educació primària comptaran amb equips de cicle, 
que són els òrgans encarregats de planificar i desenvo-
lupar els ensenyaments propis del cicle així com totes 
les activitats relacionades amb el procés d’ensenyament 
i aprenentatge. Els esmentats equips estan integrats per 

b) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap 
a la consecució dels objectius del projecte educatiu, 
d’acord amb les disposicions vigents i sense perjudici 
de les competències atribuïdes al Claustre de professors 
i al Consell Escolar del centre.

c) Col·laborar amb els òrgans de l’Administració edu-
cativa en tot el relatiu a l’assoliment dels objectius 
educa tius del centre.

d) Promoure plans de millora de la qualitat del centre, 
així com projectes d’innovació i investigació educativa.

e) Adoptar les resolucions disciplinàries del personal 
adscrit al centre, d’acord amb les normes aplicables.

f) Qualsevol altra que li sigui encomanada per l’Admi-
nistració educativa.

2. Els òrgans de govern constituiran l’equip directiu i 
treballaran de forma coordinada en l’acompliment de 
les seves funcions conforme a les instruccions de la Di-
recció del centre.

3. La Direcció, prèvia comunicació al Claustre de pro-
fessors i al Consell Escolar, formularà a l’Administració 
educativa la proposta de nomenament i cessació dels 
càrrecs de Sotsdirector, Cap d’Estudis i Secretari, i al-
tres òrgans de govern. El Sotsdirector, el Cap d’Estudis 
i el Secretari hauran de ser professors dels cossos del 
nivell educatiu i règim corresponent.

4. Tots els membres de l’equip directiu cessaran en les 
seves funcions al terme del seu mandat o quan es pro-
dueixi la cessació del director o directora. Així ma-
teix, l’Administració educativa cessarà qualsevol dels 
membres de l’equip directiu designat per la Direcció, 
a proposta d’aquesta mitjançant escrit raonat, prèvia 
comunicació al Consell Escolar del centre.

5. En els centres de nova creació, la Sotsdirecció, Direc-
ció d’Estudis i Secretaria seran nomenats directament 
per l’Administració educativa, a proposta del Servei 
d’Inspecció.

6. L’Administració educativa afavorirà l’exercici de 
la funció directiva en els centres docents, mitjançant 
l’adopció de mesures que permetin millorar l’actuació 
dels equips directius en relació amb el personal i els 
recursos materials. Amb la mateixa finalitat promourà 
l’organització de programes i cursos de formació.

article 25. consell escolar

1. 1. El Consell Escolar és l’òrgan de participació en 
el control i gestió del centre dels diferents sectors que 
constitueixen la comunitat educativa.

2. Les competències del Consell Escolar són les reco-
llides a l’article 127 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació.

3. En alguns centres específics, el Consell Escolar estarà 
composat, a més dels membres especificats a l’article 
126.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’edu-
cació, pels següents membres: 

a) En els centres de Formació Professional o Arts Plàs-
tiques i disseny, formarà part també del Consell Escolar 
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c) En els centres específics d’Educació Infantil, en els 
incomplets d’Educació Primària, en els col·legis públics 
rurals, en els d’Educació Secundària amb menys de vuit 
unitats i en els que s’imparteixin Ensenyaments Ar-
tístics, d’Idiomes o els de formació persones adultes 
amb menys de vuit professors, l’Administració educa-
tiva podrà eximir els candidats de complir els requisits 
establerts la legislació.

article 29. suPort i reconeixement de la funció di-
rectiva

1. L’Administració educativa afavorirà l’exercici de la 
funció directiva en els centres docents, dotant la direc-
ció de la necessària autonomia de gestió per impulsar 
i desenvolupar els projectes de millora de la qualitat, 
organitzant una formació continuada adaptada a les 
necessitats dels equips directius, i promovent procedi-
ments per eximir, de manera total o parcialment, l’equip 
directiu de la docència directa en funció de les caracte-
rístiques específiques del centre.

2. L’exercici de càrrecs directius i, en especial, de la 
direcció, serà retribuït de forma diferenciada, en consi-
deració a la responsabilitat i dedicació exigides, d’acord 
amb les quanties que per als complements establerts a 
l’efecte fixi l’Administració educativa.

3. Així mateix, l’exercici de càrrecs directius i, en tot 
cas, del càrrec de director o directora, serà especialment 
valorat als efectes de la provisió de llocs de treball en la 
Funció Pública docent, així com per a altres finalitats 
de caràcter professional que estableixi l’Administració 
educativa.

4. Els directors dels centres públics que hagin exercit 
el seu càrrec amb valoració positiva durant el període 
de temps que cada Administració educativa determini, 
mantindran, mentre romanguin en situació d’actiu, la 
percepció del complement retributiu corresponent en 
la proporció, condicions i requisits que determini l’Ad-
ministració educativa. En tot cas, es tindrà en compte 
a aquests efectes el nombre d’anys d’exercici del càrrec 
de la direcció.

5. L’Agència Catalana d’Avaluació de la Qualitat Educa-
tiva i Docent s’encarregarà de valorar els directors cada 
dos períodes de mandat.

títol ii. del Procés d’escolarització

article 30. dret a una Plaça

Tots els alumnes catalans tenen dret a una plaça edu-
cativa de qualitat. Per a això l’Administració educativa 
garantirà una oferta suficient per cobrir la demanda so-
cial existent, en totes les etapes educatives.

article 31. llibertat d’elecció de centre

1. Les famílies o representants legals dels alumnes i 
alumnes tenen dret a l’elecció del centre educatiu que 
desitgen per als seus fills i filles.

2. L’Administració educativa, en funció de la demanda 
de les famílies, garantirà aquest dret mitjançant una pla-

tots els mestres que imparteixin docència en un mateix 
cicle i comptaran amb l’assessorament dels responsables 
de l’orientació educativa.

5. En els centres públics d’Educació infantil i Educació 
primària el professorat del Cos de Professors d’Ense-
nyament Secundari de l’especialitat de psicologia i pe-
dagogia exercirà funcions especialitzades d’orientació 
educativa i coordinarà l’orientació educativa en el cen-
tre i assessorarà el professorat i l’equip directiu del centre 
en l’elaboració, desenvolupament i seguiment dels plans 
que formen part del projecte educatiu del mateix.

6. En els centres públics que imparteixin Educació se-
cundària, ensenyaments artístics i ensenyaments d’idio-
mes, hi haurà departaments de coordinació didàctica, 
amb l’objectiu de realitzar la programació i desenvolu-
pament de les matèries, àmbits o mòduls que tinguin en-
comanats, així com totes les activitats relacionades amb 
el procés d’ensenyament i aprenentatge que es desen-
volupin en l’àmbit d’actuació de cada departament. Les 
direccions dels departaments de coordinació didàctica 
seran exercides, amb caràcter preferent, per professorat 
funcionari del Cos de Catedràtics.

7. En els centres públics que imparteixin Educació se-
cundària, ensenyaments artístics i ensenyaments d’idi-
omes, hi haurà departaments d’orientació que, a més de 
les funcions de coordinació didàctica que s’estableixen, 
amb caràcter general, per a tots els departaments, desen-
voluparan les funcions que els són pròpies en l’àmbit de 
l’orientació educativa. Estaran integrats preferentment 
per professors del Cos de Professors d’Ensenyament Se-
cundari de l’especialitat de psicologia i pedagogia.

8. La Generalitat desenvoluparà les condicions els 
procediments de designació, les titulacions requerides 
i les competències dels òrgans regulats en el present 
article.

caPítol vi. de la selecció i nomenament de les di-
reccions

article 28. Procediment de selecció, nomenament i 
cessament de les direccions

1. El procediment de selecció, nomenament i cessament 
de les direccions hauran de seguir allò disposat al Ca-
pítol IV del Títol V de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 
març, de l’educació.

2. En absència de candidats, o quan la comissió corres-
ponent no hagi seleccionat cap aspirant, l’Administració 
educativa nomenarà director o directora, a un professor 
funcionari d’algun dels nivells educatius i règim dels 
quals imparteixi el centre que es tracti, tot flexibilitzant 
els criteris: 

a) En els centres ordinaris, els candidats hauran de com-
plir, almenys, els requisits especificats a les lletres a) i 
b) de l’article 134.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 
de maig, de l’educació, i la duració del mandat serà de 
tres anys.

b) En els centres de nova creació, la durada del mandat 
de tots els òrgans de govern serà de dos anys.
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tres. En cap cas no hi haurà en l’admissió d’alumnes i 
alumnes discriminació per motius socials, ideològics, 
religiosos o de culte, morals, racials, d’opinió, sexe o 
de qualsevol altra circumstància; no podrà exigir-se 
cap declaració sobre les creences, religió o ideologia, 
o qualsevol altra circumstància que pugui vulnerar la 
intimitat de les persones. La Generalitat vetllarà perquè 
aquestes circumstàncies no ocorrin.

3. Es garantirà la continuïtat de l’alumnat en el centre 
en canviar d’etapa educativa.

4. L’Administració educativa podrà sol·licitar la col-
laboració d’altres organismes administratius per garan-
tir l’autenticitat de les dades que els interessats aportin 
en el procés d’admissió d’alumnes.

5. Sempre que, una vegada conclòs el procés de selecció 
conforme a les normes vigents, el nombre d’alumnes i 
alumnes pendents d’admissió sigui igual o inferior a 2 
en cada grup, l’Administració educativa podrà autorit-
zar la flexibilització extraordinària de les proporcions 
establertes en la present Llei aportant els professionals 
necessaris per cobrir l’augment de proporció i evitar una 
pèrdua de qualitat de l’ensenyament.

títol iii. de l’educació trilinGüe

article 33. llenGües oficials del sistema educatiu

1. El català, el castellà i l’occità a la Vall d’Aran, com 
a llengües oficials de Catalunya, són les llengües ve-
hiculars d’aprenentatge i d’administració del sistema 
educatiu.

2. L’anglès, pot ser, a més, llengua vehicular d’aprenen-
tatge en els centres educatius segons l’establert en cada 
un dels projectes lingüístics dels centres.

3. La Generalitat podrà reconèixer altres llengües es-
trangeres com a vehiculars segons els projectes educa-
tius dels centres.

article 34. Garanties i drets linGüístics

1. Els alumnes tenen dret a rebre el primer ensenyament 
en la seva llengua materna, sigui la catalana, l’occitana 
o la castellana. A tal efecte, el Govern ha d’arbitrar les 
mesures adequades per fer efectiu aquest dret.

2. La Generalitat garantirà l’ensenyament de les llen-
gües de signes catalana i espanyola a tot el territori ca-
talà a aquells alumnes que ho desitgin.

3. La Generalitat fomentarà i protegirà l’ensenyament 
del romanó-kaló com a patrimoni cultural de Catalunya. 
Per a això garantirà el seu ensenyament i aprenentatge a 
la comunitat gitana i fomentarà la formació de profes-
sorat qualificat per a la seva impartició.

4. La Generalitat afavorirà als alumnes estrangers 
l’aprenentatge de la seva llengua materna fora de l’ho-
rari lectiu establint convenis amb les autoritats del país 
d’origen.

5. L’administració educativa garantirà que els projectes 
lingüístics formin part dels criteris d’elecció d’escola 

nificació específica de llocs escolars, que es concretarà 
en la creació, promoció i sosteniment dels centres.

3. Aquesta planificació es realitzarà amb la participació 
de tots els sectors educatius i establirà el procediment 
flexible que redueixi al mínim el nombre de perjudicats 
en aquelles situacions en les quals la demanda de places 
superi l’oferta existent. En tot cas, en l’esmentada plani-
ficació, s’atendrà una adequada i equilibrada proporció 
entre els centres escolars dels alumnes amb necessitats 
educatives especials, a fi de garantir la seva escolarit-
zació en les condicions més apropiades i avantatjoses 
per a ells.

4. Per garantir l’adaptació de l’oferta de places a les de-
mandes de les famílies, l’administració obrirà el període 
de preinscripció en el mes de setembre del curs anterior. 
El mes de gener anunciarà als centres les sol·licituds 
rebudes i procedirà a adaptar, conjuntament amb els 
centres i les famílies, l’oferta de places de cara al procés 
de matriculació.

5. L’administració tindrà especial cura en respectar les 
conviccions ideològiques, ètiques i morals, i les prefe-
rències lingüístiques de les famílies a l’hora d’assignar 
un centre escolar.

6. Així mateix es considera criteri prioritari la concur-
rència en l’alumne o alumna de malaltia crònica que 
afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic i exigei-
xi un tractament essencial en el seguiment d’una dieta 
complexa i un estricte control alimentari, el compliment 
del qual condicioni de forma determinant l’estat de salut 
física de l’alumne.

7. Per afavorir l’elecció de centre per part de les fa-
mílies i remoure els obstacles que impedeixen que les 
famílies puguin elegir centre per raons pedagògiques i 
que consoliden guetos socials, la Generalitat conside-
rarà Catalunya com a zona única. En tot cas per ajustar 
la demanda a l’oferta quan els centres comuniquin les 
demandes no ateses, s’utilitzaran criteris de distància i 
mai de zona.

8. Només en el cas en el qual sigui impossible adequar 
l’oferta a la demanda existent, l’administració podrà 
aplicar els següents criteris prioritaris: proximitat del 
domicili, proximitat del lloc de treball, existència de 
germans i germanes matriculats en el centre, condició 
legal de família nombrosa, condició de família mono-
parental, rendeix per càpita de la unitat familiar, con-
currència de discapacitat en l’alumne o alumna o en 
alguns dels seus pares o germans.

article 32 admissió d’alumnes

1. Les famílies tenen dret a la major informació pos-
sible de cara a elegir centre educatiu per als seus fills. 
Per a això la Generalitat de Catalunya posarà en marxa 
comissions d’informació en col·laboració amb els muni-
cipis en les quals es disposarà de tota la informació dels 
centres: projecte educatiu, projecte de direcció, projecte 
lingüístic, reglament de règim interior, equipaments, re-
sultats acadèmics, i, en el seu cas, del caràcter propi.

2. Les decisions sobre el procés d’admissió de l’alumnat 
en cada centre competeix al Consell Escolar dels cen-
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obligatòria i fomentarà el seu ensenyament al segon 
cicle de l’educació infantil.

2. A partir del tercer cicle de l’educació primària, els 
centres incroporaran una segona llengua estrangera en 
la forma en què reglamentàriament determini l’Admi-
nistració educativa.

títol iv. de l’equitat del sistema educatiu

caPítol i. dels alumnes amb necessitats educatives 
esPecials

article 38. PrinciPis d’equitat del sistema educatiu

1. La Generalitat de Catalunya garantirà l’accés i la 
permanència en el sistema educatiu de l’alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu sota els princi-
pis de qualitat educativa, llibertat d’elecció de centre, 
normalització, inclusió escolar i social, flexibilització, 
personalització de l’ensenyament i coordinació admi-
nistrativa.

2. La Generalitat de Catalunya afavorirà l’escola inclu-
siva en l’escolarització dels alumnes amb necessitats 
educatives especials. A tals efectes, es podrà reservar 
fins al final del període de matrícula una part de les 
places dels centres públics i privats concertats per a 
aquest alumnat.

3. L’administració educativa garantirà que tots els cen-
tres que comptin amb alumnes amb necessitats educa-
tives especials disposin del personal adequat per ajudar 
aquests alumnes en la seva maduració humana i intel-
lectual i per ajudar a les escoles a tractar correctament 
aquests casos, mitjançant mesures organitzatives fle-
xibles i la disminució de la relació numèrica alumnat-
professorat, en funció de les característiques del mateix 
i dels centres.

4. La Generalitat de Catalunya durà a terme les accions 
necessàries perquè els centres que escolaritzin alumnat 
sord disposin d’intèrprets de llengua de signes així com 
altres mitjans tècnics i recursos específics.

5. La Generalitat de Catalunya adoptarà les mesures 
necessàries per aconseguir generalitzar l’escola inclu-
siva de manera que, progressivament, l’escolarització 
d’alumnes i alumnes amb necessitats educatives especi-
als sigui possible en qualsevol centre educatiu ordinari 
adaptat a les seves característiques.

6. En els plans de formació del professorat s’inclouran 
accions formatives dirigides específicament a millorar 
la qualificació dels professionals de l’ensenyament en 
l’àmbit de l’atenció a l’alumnat amb necessitats especí-
fiques de suport educatiu, i es garantirà que tot el profes-
sorat d’Educació Infantil i Primària dels centres docents 
sostinguts amb fons públics rebrà formació específica 
sobre detecció de l’alumnat amb transtorns educatius 
i sobredotació intel·lectual per a la correcta avaluació 
precoç de les seves necessitats.

7. Totes les mesures contingudes en la present llei han 
de ser aplicables amb les adaptacions necessàries, a les 
Zones Escolars Rurals i les escoles rurals. Amb aquest 

per part de les famílies. En cap cas això suposarà la 
separació d’alumnes per raó de llengua en aules o cen-
tres diferents.

6. El govern garantirà, en finalitzar el període d’esco-
larització obligatòria, un ple domini lingüístic de les 
llengües oficials de Catalunya, així com un nivell C1 en 
anglès, i un nivell B1 d’una segona llengua estrangera, 
seguint el Marc Comú Europeu de Referència per a les 
llengües.

article 35. autonomia linGüística dels centres

1. La present llei garanteix la llibertat de les escoles per 
definir el seu model lingüístic que quedarà recollit en 
el Projecte Lingüístic del centre. El projecte lingüístic 
serà públic i accessible a les famílies, que tenen dret a 
conèixer-lo.

2. El Consell escolar té la competència d’aprovar el 
Projecte Lingüístic del Centre. En ell s’hauran de fer 
constar per a cada nivell educatiu i per a les àrees no 
lingüístiques, les llengües d’ús docent; l’oferta de llen-
gües estrangeres; així com l’oferta de llengües fora de 
l’horari lectiu.

3. Els projectes lingüístics hauran de garantir que les 
llengües oficials tinguin, com a mínim, una tercera part 
dels continguts curriculars lectius.

article 36. educació trilinGüe

1. Els centres que optin per l’educació trilingüe hauran 
de fer una distribució horària de les llengües d’ús docent 
que suposi la impartició en anglès dels continguts curri-
culars lectius, tot representant entre una cinquena part i 
una tercera part, incloses les àrees d’idioma estranger. 
La resta del currículum serà impartit de manera equi-
tativa en llengua catalana i castellana, seguint criteris 
d’eficiència i racionalitat en la planificació.

2. La Generalitat de Catalunya podrà autoritzar, de for-
ma excepcional, projectes lingüístics en els que s’empri 
com a llengua vehicular d’ensenyament una altra llen-
gua estrangera diferent de l’anglès.

3. Els centres hauran d’acreditar l’existència de profes-
sors especialistes o habilitats a les llengües estrange-
res sol·licitades en nombre suficient o que tinguin la 
competència lingüística necessària, i han de presentar 
un projecte pedagògic adaptat al context del centre i a 
les necessitats dels alumnes sobre el tractament de les 
llengües, i altres recursos disponibles, que respecti el 
còmput horari establert.

4. Tots els centres que implantin programes de trilin-
güisme tindran un període d’adaptació de, com a mí-
nim, un curs acadèmic. Prèviament a la seva posada 
en funcionament, els centres educatius comptaran amb 
els recursos humans, materials i econòmics necessaris. 
L’adaptació dels centres als requisits mínims establirà 
un horitzó temporal màxim de 4 anys des de l’entrada 
en vigor de la present Llei.

article 37. estudi de llenGües estranGeres

1. La Generalitat garantirà l’ensenyament d’una prime-
ra llengua estrangera des del primer curs de l’educació 
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article 41. mesures de suPort Per a l’escola inclusiva

1. L’alumnat amb necessitats educatives especials que 
requereixin determinats suports i atencions educatives 
tindran una atenció especialitzada, que permetin acon-
seguir la seva màxima integració i inclusivitat. Per fer-
ho possible l’Administració dotarà aquest alumnat del 
suport precís des del moment de la seva escolarització 
o de la detecció de la seva necessitat.

2. El sistema educatiu català disposarà dels recursos ne-
cessaris perquè l’alumnat amb necessitats educatives 
especials pugui assolir els objectius establerts per a tots 
els alumnes i alumnes en qualsevol de les categories 
d’escolarització establertes en les lleis educatives.

3. L’Administració educativa podrà firmar convenis amb 
altres administracions o entitats públiques o privades 
per a la consecució de la millor integració de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials i l’assoliment dels 
objectius de cada etapa educativa.

4. Els centres docents amb alumnes i alumnes amb 
necessitats educatives especials, escolaritzats en ells, 
comptaran amb reducció de la ràtio, i augment dels 
equips de reforç amb professorat i tècnics especialistes 
d’educació especial, i amb un pla de finançament espe-
cial i un pla d’equipament tècnic i didàctic en funció de 
les diferents necessitats que presenti l’alumnat.

5. L’alumnat amb necessitats educatives especials re-
brà orientació psicopedagògica al llarg de tota la seva 
escolaritat, amb especial intensitat en els períodes de 
transició entre etapes educatives.

6. L’alumnat amb necessitats educatives especials podrà 
flexibilitzar la durada dels nivells i etapes educatives. 
Així mateix, es podran establir exempcions per cursar 
algunes assignatures o matèries en funció de les carac-
terístiques específiques de l’alumnat.

7. L’Administració educativa adaptarà a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials les diferents proves 
d’accés a ensenyaments o per a l’obtenció de titulacions 
que es recullen en la present Llei.

8. Per facilitar la continuïtat de l’alumnat de necessitats 
educatives especials en els ensenyaments postobliga-
toris, s’establiran plans de formació específica per a la 
transició a la vida adulta. Així mateix s’ampliaran els 
programes d’iniciació professional d’aquells alumnes i 
alumnes que desitgin continuar els seus estudis, per al 
qual l’Administració educativa garantirà places sufici-
ents en funció de la demanda.

article 42. escoles d’educació esPecial

1. Els centres d’educació especial es constitueixen 
com a centres del sistema educatiu de Catalunya que 
garanteixen el dret de tots els ciutadans a l’educació. 
Per això, l’alumnat que presenta necessitats educatives 
especials per un període temporal o al llarg de tota la 
seva escolarització podrà escolaritzar-se en aquests cen-
tres o unitats d’educació especial segons el que disposa 
l’article 74.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació i el que es desenvolupa en la present llei.

motiu la Generalitat de Catalunya tindrà en compte el 
caràcter particular de l’escola rural a fi de proporcio-
nar els mitjans i sistemes organitzatius necessaris per 
atendre les seves necessitats específiques i garantir la 
igualtat d’oportunitats.

article 39. sistema de detecció i atenció Precoç

1. La Generalitat de Catalunya establirà un sistema de 
detecció i atenció precoç dirigides a la població infantil 
de zero a sis anys i a les seves famílies amb la finalitat 
de prevenir, detectar i intervenir de forma precoç sobre 
qualsevol trastorn en el seu desenvolupament, o risc de 
patir-lo. De la mateixa forma, s’actuarà per identificar el 
més aviat possible l’alumnat amb altes capacitats intel-
lectuals.

2. La Generalitat establirà un protocol de col·laboració 
i coordinació entre els recursos sanitaris, socials i 
educatius, per garantir una detecció i atenció precoç 
coordinada. Per aconseguir-ho, s’establiran processos 
de seguiment coordinador entre el tutor de l’alumne, 
el seu metge pediatre, i el personal de referència de la 
família.

3. Per iniciar de forma prematura les mesures correc-
tores necessàries per a aquest tipus d’alumnes, la Ge-
neralitat de Catalunya promourà l’escolarització l’abans 
possible en l’Educació infantil de l’alumnat que presenti 
necessitats educatives especials.

article 40. llibertat d’elecció Per a les famílies amb 
fills discaPacitats

1. La identificació i valoració de les necessitats educati-
ves especials d’aquest alumnat es realitzarà per equips 
integrats per professionals de diferents qualificacions. 
Aquests professionals establiran en cada cas plans d’ac-
tuació en relació amb les necessitats educatives de cada 
alumne o alumna, comptant amb les famílies i amb el 
centre corresponent.

2. La Generalitat de Catalunya, sense perjudici de l’in-
dicat a l’article anterior, respectarà el dret de les famíli-
es a l’elecció de centre i de tipus d’educació. Per a això 
garantirà una oferta de qualitat i suficient de centres 
ordinaris preparats per oferir una educació inclusiva 
de qualitat, així com de centres d’educació especial i 
d’escolarització combinada.

3. L’administració vetllarà perquè les famílies tinguin 
una informació clara, científica i contrastada sobre els 
avantatges i inconvenients de l’escolarització del seu fill 
en cada tipus d’escola. A més rebran tota la informació 
necessària per conèixer el grau d’adaptació dels centres 
a les necessitats de l’alumne.

4. En finalitzar cada curs, l’equip docent valorarà el grau 
de consecució dels objectius establerts al començament 
del mateix per a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials. Els resultats de l’esmentada avaluació perme-
tran a les autoritats educatives, amb suport dels pares, 
introduir les adaptacions precises en el pla d’actuació, 
inclosa la modalitat d’escolarització que estigui més 
d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i 
alumnes. En cas de ser necessari, aquesta decisió podrà 
adoptar-se durant el curs escolar.
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nivell de coneixement de les llengües oficials; el nivell 
de coneixement de les àrees bàsiques i instrumentals; 
així com els valors socials i hàbits personals bàsics. Una 
vegada avaluat, se li establirà, si és procedent, un pla 
individual d’inserció en el sistema educatiu.

article 44. recursos Per a la inteGració de l’alumnat 
estranGer

1. Per als alumnes que desconeguin totes les llengües 
oficials, i que presentin greus mancances en coneixe-
ments bàsics, l’Administració educativa articularà pro-
grames específics d’aprenentatge en aules específiques 
d’integració educativa que seran un recurs transitori 
que s’ubicaran en l’interior dels centres docents, amb 
l’acord del centre. El seu funcionament es realitzarà en 
horari lectiu.

2. Les aules d’integració educativa oferiran una immer-
sió en el sistema educatiu espanyol i català, en les que 
es treballarà de forma prioritària: 

a) Les competències bàsiques en català i castellà, i, en 
el seu cas, occità.

b) Les competències bàsiques en les àrees clau del cur-
rículum corresponent a l’edat de l’alumne.

c) Els valors socials i els hàbits personals bàsics de 
l’alumne.

d) El Pla d’acollida establert a la família nouvinguda.

3. Per a aquells alumnes que, tenint un nivell educatiu 
acceptable per a la seva edat, desconeguin les llengües 
oficials de Catalunya, la Generalitat de Catalunya im-
plantarà aules d’acollida lingüística per treballar de for-
ma pedagògica l’aprenentatge del català i el castellà.

4. Els programes específics de suport a la inserció i 
integració d’alumnes estrangers en els centres docents 
es finançaran de forma específica, incrementant el pres-
supost per a despeses de funcionament del centre en la 
forma que es determini reglamentàriament.

5. En cap cas els alumnes amb nacionalitat espanyola no 
hauran d’assistir a aquests recursos, i, en el seu cas es 
posaran les mesures per a que el centre, conjuntament 
amb la família, elaborin de mutu acord, un pla.

article 45. Gestió de la matrícula viva

1. La Generalitat de Catalunya posarà en marxa un pro-
tocol d’actuació per pal·liar l’arribada massiva a una 
zona concreta d’estudiants estrangers. En aquest pro-
tocol s’especificarà els passos a seguir, l’augment de 
recursos tant econòmics com humans per fer front a la 
matrícula viva.

2. L’administració educativa de Catalunya treballarà ac-
tivament amb el Departament encarregat de la política 
d’immigració, amb els ajuntaments i la seva gestió del 
padró, i amb el govern de l’Estat en la gestió dels permi-
sos de residència i processos de reagrupament familiar, 
per poder planificar millor l’arribada d’immigrants al 
sistema educatiu.

2. En els centres d’educació especial es cursaran les eta-
pes d’Educació Infantil, Educació Bàsica Obligatòria i, 
es portaran a terme els programes de transició a la vida 
adulta i Programes de qualificació professional inicial.

3. Els centres d’Educació Especial es constitueixen en 
centres de recursos i assessorament per a l’Educació 
especial en tasques d’assessorament, formació i préstec 
de materials en els aspectes relacionats amb l’atenció a 
l’alumnat de necessitats educatives especials.

4. Són unitats d’educació especial aquelles que esco-
laritzen l’alumnat que presenta necessitats educatives 
especials en centres ordinaris.

5. Es podran establir mesures que permetin l’escolaritza-
ció continuada d’alumnes amb necessitats específiques 
de suport educatiu entre un centre d’educació infantil, 
primària o secundària i un d’educació especial; amb la 
finalitat de rebre les mesures específiques de suport edu-
catiu necessàries per al desenvolupament de les seves 
capacitats i continuar amb el seu procés educatiu.

article 43. atenció esPecífica als alumnes amb altes 
caPacitats

1. Els centres que escolaritzin alumnes amb sobredota-
ció intel·lectual comptaran amb un Tutor de Sobredo-
tació. Reglamentàriament es determinaran els requi-
sits formatius que hagi de complir el tutor d’alumnes 
i alumnes amb sobredotació intel·lectual, els comple-
ments salarials per als docents que exerceixin com a 
tals i el procediment per a la contractació excepcional 
de professionals amb formació especialitzada.

2. L’alumnat amb sobredotació intel·lectual podrà flexi-
bilitzar la durada dels nivells i etapes educatives.

3. Els centres que escolaritzin alumnat amb sobredota-
ció intel·lectual posaran en marxa programes d’enriqui-
ment, amb la finalitat d’estimular les seves capacitats i 
evitar la desmotivació dels mateixos en aquells casos 
que la flexibilitat en la durada del procés formatiu es 
demostrés insuficient per a les necessitats intel·lectuals 
de l’alumne o alumna. Aquests programes es desen-
voluparan en col·laboració amb les administracions 
competents, els centres docents, famílies, professorat 
i associacions especialitzades en aquest àmbit, de la 
forma que es determini reglamentàriament.

caPítol ii. dels alumnes Procedents d’altres Països

article 43 bis. incorPoració al sistema educatiu

1. L’Administració educativa afavorirà la incorporació 
normalitzada al sistema educatiu de l’alumnat procedent 
d’altres països, especialment en edat d’escolarització 
obligatòria. L’escolarització normalitzada implicarà la 
igualtat de drets i deures per als alumnes estrangers i 
els de nacionalitat espanyola.

2. Els alumnes que procedeixin de sistemes educatius 
estrangers seran avaluats prèviament per conèixer el
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c) els principis de col·laboració, coordinació, i treball en 
equip amb la resta de la comunitat educativa,

d) el projecte educatiu i de direcció del centre i el ca-
ràcter propi de centre.

3. El professorat, en el marc de la Constitució, té garan-
tida la llibertat de càtedra. El seu exercici s’orientarà a 
la realització de les finalitats educatives, de conformitat 
amb els principis establerts en el marc legal educatiu, 
els objectius del sistema educatiu, el projecte educa-
tiu i el projecte de direcció del centre.

article 47. ordenació de la funció Pública docent

1. La funció pública docent a Catalunya s’ordena d’acord 
amb el regulat en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig; 
en la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic; en la present Llei i en les normes que 
es dictin en desenvolupament de les mateixes.

2. A la funció pública docent s’integra el personal fun-
cionari de carrera dels cossos a què es refereix la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig i que estarà composada 
per: 

a) El cos de mestres, que exercirà les seves funcions en 
l’educació infantil i primària.

b) Els cossos de catedràtics d’ensenyament secundari i 
de professors d’ensenyament secundari, que exerciran 
les seves funcions en l’educació secundària obligatòria, 
batxillerat i formació professional.

c) El cos de professors tècnics de formació professional, 
que exercirà les seves funcions en la formació profes-
sional i, excepcionalment, en les condicions que s’esta-
bleixin, en l’educació secundària obligatòria.

d) El cos de professors de música i arts escèniques, que 
exercirà les seves funcions en els ensenyaments elemen-
tals i professionals de música i dansa, en els ensenya-
ments d’art dramàtic i, en el seu cas, en aquelles matè-
ries dels ensenyaments superiors de música i dansa o de 
la modalitat d’arts del batxillerat que es determinin.

e) El cos de catedràtics de música i arts escèniques, que 
exercirà les seves funcions en els ensenyaments superi-
ors de música i dansa i en les d’art dramàtic.

f) Els cossos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny i 
de professors d’arts plàstiques i disseny, que exerciran 
les seves funcions en els ensenyaments d’arts plàstiques 
i disseny, en els ensenyaments de conservació i restau-
ració de béns culturals i en els ensenyaments de la mo-
dalitat d’arts del batxillerat que es determinin.

g) El cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, 
que desempenyorarà les seves funcions en els ensenya-
ments d’arts plàstiques i disseny i en els ensenyaments 
de conservació i restauració de béns culturals.

h) Els cossos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i 
de professors d’escoles oficials d’idiomes, que exerciran 
les seves funcions en els ensenyaments d’idiomes.

i) El cos d’inspectors d’educació, que realitzarà les fun-
cions recollides en el títol 227 de la present Llei.

títol v. de la funció docent

article 46. funció docent

1. El professorat, com professionals que exerceixen la 
responsabilitat principal en l’educació i formació dels 
alumnes tenen atribuïdes, entre d’altres, les funcions 
següents: 

a) La programació i l’ensenyament de les àrees, matè-
ries i mòduls que tinguin encomanats.

b) L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat, 
així com l’avaluació dels processos d’ensenyament.

c) La tutoria dels alumnes, la direcció i l’orientació del 
seu aprenentatge i el suport en el seu procés educatiu, 
en col·laboració amb les famílies.

d) L’orientació educativa, acadèmica i professional dels 
alumnes, en col·laboració, en el seu cas, amb els serveis 
o departaments especialitzats.

e) L’atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, 
psicomotriu, social i moral de l’alumnat, en col·laboració 
amb les famílies.

f) La promoció, organització i participació en les activi-
tats complementàries, dins o fora del recinte educatiu, 
programades pels centres.

g) La coordinació i el seguiment de les activitats esco-
lars curriculars que li siguin encomanades.

h) La contribució que les activitats del centre es de-
senvolupin en un clima de respecte, de tolerància, de 
participació i de llibertat per fomentar en els alumnes 
els valors de la ciutadania democràtica.

i) La informació periòdica a les famílies sobre el procés 
d’aprenentatge dels seus fills i filles, així com l’orienta-
ció per a la seva cooperació en el mateix.

j) L’exercici de càrrecs de coordinació, gestió i direcció 
dels centres i de l’administració educativa, en els termes 
que reglamentàriament s’estableixin

k) La participació en l’activitat general d’àmbit curri-
cular del centre.

l) La participació en els plans d’avaluació que deter-
minin les Administracions educatives o els propis cen-
tres.

m) La investigació, l’experimentació i la millora contí-
nua dels processos d’ensenyament corresponent.

n) L’aplicació de les mesures educatives, rehabilitadores 
i sancionadores necessàries per corregir les conductes 
inadequades dels alumnes, en el marc establert en la 
present llei.

2. Les funcions de l’apartat anterior s’exerceixen en el 
marc de

a) els drets i deures del professorat establerts en la pre-
sent llei i en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig 
d’educació,

b) el principi de llibertat de càtedra reconegut en la Llei 
Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a 
l’Educació,
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ficats que exerceixin la seva activitat en l’àmbit laboral 
o esportiu, sense que necessàriament compleixin el re-
quisit de titulació establert amb caràcter general, podent 
preveure exigències diferents a les contemplades amb 
caràcter general per a l’exercici de la docència.

9. L’Administració educativa podrà incorporar, d’acord 
amb que reglamentàriament s’estableixi, professorat 
d’altres països, amb la mateixa titulació que la reque-
rida per al personal funcionari, tant per a l’ensenya-
ment d’idiomes com per impartir altres matèries els 
currículums de les quals es desenvolupin a una llengua 
estrangera.

10. Així mateix, es podrà contractar, excepcionalment, 
per als ensenyaments artístics superiors i per als en-
senyaments d’idiomes, com a professorat especialista, 
en els termes previstos als articles 96 i 97 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, professionals d’altres 
països, sense que necessàriament compleixin el requisit 
de titulació establert amb caràcter general.

11. L’Administració educativa podrà incorporar als 
ensenyaments artístics superiors a professorat, amb la 
categoria d’emèrit, d’acord amb que a tals efectes s’es-
tableixi en desenvolupament de l’article 96.4 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig. 

article 48. formació inicial i Permanent del Profes-
sorat

1. La formació inicial del professorat té com a objec-
tiu l’adquisició de coneixements, com el desenvolupa-
ment de capacitats, competències i aptituds docents i 
s’ajustarà a les necessitats de titulació i de qualificació 
requerides per l’ordenació general del sistema educatiu 
i es regularà segons el recollit a l’article 100 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, i el que s’estableixi en 
la corresponent normativa de desenvolupament.

2. La Generalitat de Catalunya coordinarà la planifica-
ció de l’oferta formativa i establirà els convenis oportuns 
amb les universitats catalanes i amb altres Universitats, 
entitats i institucions per a l’organització de la formació 
pedagògica i didàctica requerida per exercir la docència 
en els diferents ensenyaments i garantir la seva qualitat 
en el marc del sistema de graus i postgraus propi de 
l’Espai d’Educació Superior Europeu.

3. La formació continuada, entesa com a dret i deure del 
professorat i com a obligació de l’administració, té per 
objecte l’actualització i la millora contínua de la quali-
ficació professional del personal docent, i l’adequació 
dels seus coneixements i mètodes a l’evolució de la cièn-
cia, de les didàctiques específiques, i de les necessitats 
d’atenció de l’alumnat, amb l’objectiu de contribuir en la 
millora dels rendiments de l’alumnat i en el seu desen-
volupament personal i social, a través de l’atenció a les 
seves peculiaritats i a la diversitat del mateix.

4. L’Administració educativa té l’obligació de garantir 
una oferta suficient, diversificada i gratuïta d’aquestes 
activitats tot adaptant-se a les necessitats formatives dels 
centres i establint les mesures oportunes per afavorir la 
participació del professorat en plans de formació, pro-
grames d’investigació i innovació, bones pràctiques do-
cents, intercanvi professional, difusió del coneixement 

La funció pública docent estarà formada, així mateix, 
pel personal funcionari en pràctiques i el personal fun-
cionari interí assimilat als cossos referits que presten els 
seus serveis en els centres i serveis educatius.

3. Així mateix, de conformitat amb la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, i amb la legislació de funció pú-
blica de la Generalitat de Catalunya, realitzarà funcions 
docents el següent personal en règim de contractació 
laboral: 

a) El professorat que dóna l’ensenyament de les religions 
en els centres docents públics, d’acord amb l’establert 
en la Disposició addicional Tercera de la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig.

b) El professorat especialista a que es refereix el present 
article.

c) El personal laboral fix procedent de centres prèvia-
ment dependents d’altres Administracions Públiques, 
que realitzi funcions docents i s’incorpori a la xarxa de 
centres docents públics del servei d’educació de Cata-
lunya, en tant no accedeixi als Cossos docents en els 
termes establerts en la Disposició transitòria Cinquena 
de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.

4. El personal docent funcionari de carrera i interí es 
regirà per: 

a) Les normes que regulen les bases del règim estatutari 
del personal funcionari docent.

b) Les disposicions de la present Llei i les normes que 
la despleguin.

c) Les normes de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
que li siguin d’aplicació.

d) La normativa reguladora de la funció pública de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, en defecte 
de normativa específica aplicable.

5. El personal docent en règim laboral es regirà per la 
legislació laboral, per l’establert al conveni col·lectiu 
la qual cosa li resulti d’aplicació i pels preceptes de la 
normativa citada per al personal funcionari que així 
ho disposin.

6. L’Administració educativa podrà adscriure mestres i 
mestres especialitzats per a l’atenció de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials a l’educació secundària 
obligatòria, en els supòsits que s’estableixin i en el marc 
del recollit en la disposició addicional setena de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig.

7. Excepcionalment, l’Administració educativa podrà 
encomanar al personal funcionari docent l’acompliment 
de funcions en una etapa o, en el seu cas, ensenyaments 
diferents de les assignades, amb caràcter general, al cos 
docent a què es pertanyi, d’acord amb que, a tals efectes, 
es determini reglamentàriament i en el marc del recollit 
en la disposició addicional setena de la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig.

8. Excepcionalment, l’Administració educativa podrà 
incorporar, com a professorat especialista, per a deter-
minades matèries i mòduls de formació professional i 
dels ensenyaments artístics i esportius, d’acord amb la 
normativa que resulti d’aplicació, a professionals quali-
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programació de l’aula i l’avaluació dels alumnes, així 
com en la informació sobre el funcionament dels òrgans 
de govern, de participació de la comunitat educativa i de 
coordinació didàctica, amb especial atenció a la tutoria 
d’alumnes i les necessitats educatives especials.

5. L’avaluació d’aquesta fase del procés selectiu es re-
alitzarà atenent l’acompliment de la funció docent i el 
curs de formació realitzat. Si és positiva, el candidat o 
candidata serà nomenat funcionari de carrera del cos 
docent que correspongui.

6. Amb caràcter general, els llocs de treball docents 
en els centres, zones i serveis educatius s’ocuparan per 
professorat funcionari de carrera mitjançant el sistema 
ordinari de concurs de trasllats.

7. L’Administració educativa convocarà, conforme als 
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, con-
cursos específics, d’acord amb que reglamentàriament 
es determini, per a la provisió de llocs de treball do-
cents vacants, amb caràcter provisional, per professorat 
funcionari de carrera que no hagi obtingut plaça amb 
caràcter definitiu mitjançant concurs de trasllats, així 
com per personal funcionari interí.

8. Amb caràcter excepcional i motivat, es podran es-
tablir, a petició de les direccions dels centres, requisits 
o perfils propis amb l’objectiu de servir de suport al 
desenvolupament del projecte de direcció i de centre. 
Aquests llocs específics hauran de ser coberts per l’Ad-
ministració en base a capacitat i mèrits. Les autoritats 
educatives vetllaran de forma molt especial, per evitar 
la creació de llocs a mida d’un candidat. L’administració 
podrà sancionar les direccions que incorrin en aquest 
darrer cas. Aquestes places es cobriran amb comissions 
de servei que finalitzaran quan la direcció del centre 
cessi.

9. La Generalitat de Catalunya podrà adscriure els seus 
diferents centres directius, en comissió de serveis i per 
durada determinada, a personal funcionari docent per 
a tasques específiques de l’àmbit educatiu.

article 50. Plantilles de Professorat

1. Les plantilles dels centres hauran de garantir un ni-
vell de qualitat i atenció a l’alumnat suficient per als 
objectius marcats en la planificació general i en la par-
ticular de cada centre.

2. Les plantilles dels centres es definiran en funció de: 

a) Les ràtios màximes establertes per la present llei.

b) Els acords amb els representants sindicals del pro-
fessorat.

c) Les necessitats i objectius a assolir segons el projecte 
de direcció i el projecte educatiu del centre.

d) Les necessitats educatives especials i específiques 
del centre.

e) Els objectius a assolir segons els diferents programes 
i planificacions de l’administració educativa.

3. Reglamentàriament es determinarà el procediment 
d’actualització, manteniment i modificació de la relació 
numèrica de places corresponents a cada Cos, Escala o 

que contribueixi a la creació de xarxes professionals, 
tant de manera presencial com virtual.

5. Els programes de formació permanent del professorat 
hauran de preveure les necessitats específiques relacio-
nades amb l’organització i direcció dels centres, la coor-
dinació didàctica, l’orientació i tutoria, amb la finalitat de 
millorar la qualitat de l’ensenyament i el funcionament 
dels centres. De la mateixa manera, l’Administració edu-
cativa, en l’àmbit de les seves competències, promourà 
una formació de base per al professorat en matèria de 
necessitats educatives especials, associades a la discapa-
citat i les altes capacitats, així com per potenciar l’aplica-
ció de les noves tecnologies al procés educatiu.

6. La Generalitat de Catalunya promourà la col·laboració 
amb les universitats i amb altres institucions públiques 
o privades per desenvolupar actuacions en aquesta ma-
tèria. Així mateix, facilitarà l’accés del professorat a 
titulacions universitàries que redundin en una millora 
de la pràctica educativa.

7. Per desenvolupament i impuls de la formació per-
manent del professorat es crea la Xarxa de Formació 
Permanent del Professorat per a la planificació dels 
programes de formació permanent i dels recursos de 
reciclatge permanent del professorat, en tots els nivells 
i models d’ensenyament. Aquest xarxa s’organitza en 
centres del professorat, que comptaran amb autonomia 
pedagògica i de gestió, d’acord amb el que s’estableixi 
reglamentàriament. Els centres del professorat seran 
creats per l’Administració educativa seguint criteris de 
proximitat, suport, formació i servei al professorat.

article 49. selecció i Provisió de llocs docents

1. La selecció del personal funcionari per a l’ingrés als 
diferents cossos docents a què es refereix la Llei Orgà-
nica 2/2006, de 3 de maig, es durà a terme en la forma 
establerta en aquesta, en la present Llei i en les normes 
que es dictin en desenvolupament de les mateixes.

2. La fase de pràctiques, a la que es refereix l’apartat 1 
de la disposició addicional dotzena de la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, tindrà una durada màxima d’un 
curs acadèmic, i durant la mateixa es comprovarà el 
grau de desenvolupament de les competències profes-
sionals de cada candidat. Aquesta fase de pràctiques 
es realitzarà en un centre docent públic prèviament 
acreditat, a aquests efectes, per l’Administració edu-
cativa. Podrà realitzar-se en vacants o substitucions 
de professorat corresponents a la seva especialitat, o 
especialitats anàlogues que demandi el servei docent, 
sempre que existeixi un període de permanència que 
permeti l’avaluació.

3. La direcció de la fase de pràctiques s’encomanarà, 
segons l’establert en l’apartat 2 c) de la disposició ad-
dicional vuitena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, de manera preferent al personal funcionari dels 
cossos de catedràtics.

4. La fase de pràctiques inclourà activitats d’inserció 
en el lloc de treball i formació programades que con-
sistiran en el desenvolupament d’activitats tutelades pel 
tutor i un curs de formació desenvolupat per la xarxa de 
formació permanent del professorat, en relació amb la 
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sures específiques destinades a promoure el benestar i 
la millora de la salut laboral del professorat i a actuar 
decididament en matèria de prevenció.

2. L’Administració educativa proporcionarà assistència 
psicològica al personal docent de tots els nivells educa-
tius que deixi serveis en els centres docents públics per 
fets que es derivin del seu exercici professional.

3. L’administració educativa, conjuntament amb els 
departaments encarregats de treball i salut, així com 
dels sindicats de docents procediran a l’elaboració d’un 
catàleg de malalties professionals.

article 54. mesures de reconeixement, valoració i 
suPort del Professorat

1. L’Administració educativa en el seu conjunt vetllarà 
perquè els professors rebin el tracte, la consideració i el 
respecte concordes amb l’acompliment de la seva tas-
ca professional. En aquest sentit, adoptarà mesures per 
reafirmar l’autoritat moral del professor a l’aula, sens 
detriment del dret dels alumnes.

2. Es prestarà una atenció prioritària a la millora de 
les condicions en les quals el professorat realitza el seu 
treball i estimularà el seu reconeixement social. Per as-
solir aquest objectiu, desenvoluparà programes perquè 
la societat valori la funció docent.

3. L’Administració educativa disposarà els procediments 
perquè els resultats de la valoració docent siguin tinguts 
en compte de manera preferent en la carrera professio-
nal del professorat, junt amb les activitats de formació, 
investigació i innovació.

4. El professorat dels centres docents públics major de 
cinquanta-cinc anys que el sol·liciti podrà reduir la seva 
jornada lectiva setmanal, amb la corresponent dismi-
nució proporcional de les retribucions. Així mateix, es 
podrà afavorir la substitució parcial de la jornada lecti-
va setmanal per activitats d’una altra naturalesa, sense 
reducció de les retribucions.

5. L’Administració educativa regularà la possibilitat 
d’incorporar als centres docents públics al professorat 
jubilat que el desitgi per al desenvolupament de tasques 
relacionades amb els plans d’utilització de les biblio-
teques i d’animació a la lectura i per a la col·laboració 
amb els equips directius en l’organització dels centres. 
En cap cas, els llocs de treball establerts en els centres 
docents no seran proveïts amb aquest professorat.

6. L’Administració educativa convocarà ajuts dirigits 
específicament al personal funcionari públic docent per 
a la seva promoció professional, d’acord amb les moda-
litats i quanties que s’estableixin reglamentàriament.

7. Per tal que els professors tutors puguin desenvolupar 
a plena satisfacció aquesta important comesa, l’Admi-
nistració educativa arbitrarà les mesures necessàries 
perquè els professors tutors es beneficiïn d’una reducció 
horària de la seva corresponent jornada lectiva.

8. L’Administració educativa promourà accions per fa-
cilitar la conciliació entre la vida familiar i laboral del 
professorat dels centres docents públics.

Grup que, respectant la plantilla de personal, expressi 
de forma quantitativa les necessitats existents de per-
sonal en cada moment.

4. El Departament amb competències en educació ha de 
tenir en compte el caràcter específic de l’escola rural en 
la formulació de les plantilles.

article 51. carrera Professional

1. L’Administració educativa afavorirà la promoció pro-
fessional del professorat dels centres docents públics 
tenint en compte l’acreditació dels mèrits que es deter-
minin, entre els quals es consideraran, almenys, els 
següents: la participació en projectes d’experimentació, 
investigació i innovació educativa, sotmeses a la seva 
corresponent avaluació; la impartició de la docència de 
la seva matèria a una llengua estrangera; l’exercici de la 
funció directiva; l’acció tutorial; la implicació en la mi-
llora de l’ensenyament i del rendiment de l’alumnat, i la 
direcció de la fase de pràctiques del professorat de nou 
ingrés.

2. L’Administració educativa regularà el reconeixement 
de la participació del professorat en els plans, projectes i 
programes educatius autoritzats per aquesta, així com la 
direcció de la fase de pràctiques del professorat de nou 
ingrés, als efectes de la seva presa en consideració en els 
procediments concursals del seu àmbit competencial.

3. Els mecanismes de promoció interna del personal 
funcionari docent de la Generalitat són: 

a) Accés de funcionaris docents a altres cossos docents 
inclosos en un grup de classificació superior.

b) Accés de funcionaris docents a altres cossos del ma-
teix grup i nivell de complement de destí.

c) Procediment per a l’adquisició de noves especia-
litats.

4. La Generalitat de Catalunya fomentarà convenis amb 
les universitats catalanes que facilitin la incorporació, 
a jornada total o parcial a compartir en aquest cas amb 
la seva activitat docent no universitària, als Departa-
ments universitaris dels funcionaris dels cossos docents 
de nivells corresponents als ensenyaments regulats en 
aquesta Llei, en el marc de la legislació universitària 
aplicable.

article 52. estabilitat del Professorat

1. La Generalitat establirà un període mínim de quatre 
anys d’estabilitat per a tot el professorat de cara a millo-
rar els processos de formació i a evitar la ruptura dels 
projectes educatius desenvolupats pels centres.

2. L’Administració educativa adoptarà les mesures ne-
cessàries perquè, en el termini màxim de quatre anys, 
els professors interins de la Catalunya no ultrapassin el 
límit màxim del 8 per cent en relació amb el conjunt 
del professorat.

article 53. Prevenció de riscs i salut laboral

1. L’Administració educativa, al marc general de la 
política de prevenció de riscs i salut laboral, i d’acord 
amb la legislació que resulti d’aplicació, establirà me-
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els professionals d’atenció educatiu del suport adminis-
tratiu necessari.

article 56. Professors dels centres Privats concer-
tats.

1. Els professors dels centres privats concertats es regei-
xen per la legislació laboral i, en la seva execució, pels 
convenis col·lectius i acords que els siguin aplicables 
així com per les disposicions de la legislació educativa 
de l’Estat i les d’aquesta Llei que els afectin.

2. La selecció del professorat dels centres privats con-
certats es realitzarà d’acord amb els criteris de selecció 
establerts pel Consell Escolar del Centre d’acord amb el 
seu titular i es faran públics de la mateixa forma que es 
donarà publicitat a les ofertes de contractació.

3. La contractació es durà a terme pel titular del Centre 
havent d’adonar-se al Consell Escolar de la mateixa.

4. L’administració garantirà l’analogia entre el professo-
rat dels centres privats concertats amb els dels centres 
públics en el que fa referència a les condicions laborals 
i retributives

5. L’administració educativa establirà la carrera profes-
sional docent del professorat de l’escola concertada. Per 
al seu desenvolupament, el personal docent dels centres 
concertats disposen de: 

a) Manteniment de l’antiguitat docent si ingressa al cor-
responent cos de funcionaris docents.

b) Promoció docent mitjançant l’adquisició progressiva 
de graus docents.

c) Obtenció del reconeixement de noves especialitats 
del propi cos.

títol vi. dels ensenyaments

caPítol i. del currículum

article 57. PrinciPis que orienten el currículum

1. El currículum de les àrees i matèries que conformen 
les ensenyaments que s’imparteixen, així com qualse-
vol altra activitat que s’encamini a la consecució de les 
finalitats de l’educació en el sistema educatiu català, 
s’orientarà a: 

a) Desenvolupar, de forma integral, les aptituds i capa-
citats de l’alumnat.

b) Procurar que l’alumnat adquireixi els aprenentatges 
essencials per entendre la societat en la que viu, poder 
actuar en ella i comprendre l’evolució de la humanitat 
al llarg de la seva història.

c) Dotar els alumnes d’una cultura general en les matè-
ries humanístiques, científiques i del llenguatge.

d) Permetre una organització flexible, variada i indi-
vidualitzada de l’ordenació dels continguts i del seu 
ensenyament, facilitant l’atenció a la diversitat com a 
pauta ordinària de l’acció educativa del professorat, 
particularment en l’ensenyament obligatori.

9. D’acord amb l’establert a l’article 104.3 de la Llei Or-
gànica 2/2006, de 3 de maig, el professorat degudament 
acreditat disposarà d’accés gratuït a les biblioteques i 
museus dependents dels poders públics. Així mateix, 
podrà fer ús dels serveis de préstec de llibres i altres 
materials que ofereixin les esmentades biblioteques.

10. L’administració arbitrarà mesures per al reconeixe-
ment de la tasca del professorat, atenent la seva especial 
dedicació al centre i la implantació de plans que suposin 
innovació educativa, per mitjà dels incentius econòmics 
i professionals que es determinin.

11. La Generalitat procedirà al reconeixement de la 
feina dels professors que imparteixin classes de la seva 
matèria a una llengua estrangera en centres o programes 
trilingües.

12. S’adoptaran les mesures oportunes per garantir la 
protecció deguda i assistència jurídica, així com la co-
bertura de la responsabilitat civil, en relació amb els fets 
que es derivin del seu exercici professional i de les seves 
funcions que, incloses en la programació general anual, 
es realitzin dins o fora del recinte escolar.

article 55. Personal d’administració i serveis i d’aten-
ció educativa comPlementària

1. Els centres docents i els serveis educatius, en funció 
de les seves característiques, disposaran del personal 
d’atenció educativa, d’administració i serveis per a una 
adequada execució del projecte educatius i de direcció 
dels mateixos. El personal d’atenció educativa, admi-
nistració i serveis comptarà amb la deguda qualifica-
ció per garantir l’atenció educativa complementària de 
l’alumnat amb necessitats especials i específiques de 
suport educatiu.

2. La Generalitat de Catalunya fomentarà la participació 
activa del personal d’atenció educativa, d’administració 
i serveis en la consecució dels objectius educatius dels 
centres, en el marc dels projectes que defineixen el cen-
tre i els seus objectius.

3. La Conselleria amb competències educatives pro-
mourà que els professionals als que es refereix el present 
article comptin amb una adequada formació en preven-
ció de riscs laborals establint les mesures específiques 
destinades a promoure el benestar i la millora de la 
salut del personal d’administració i serveis i d’atenció 
educativa complementària dels centres docents i dels 
serveis educatius.

4. Es promouran accions que afavoreixin la valoració 
social del personal d’administració i serveis i d’atenció 
educativa complementària dels centres docents públics 
i dels serveis educatius, i es proporcionarà assistència 
jurídica i psicològica gratuïta per fets que es derivin del 
seu exercici professional en igualtat de condicions que 
els professionals docents.

5. S’establiran jornades especials perquè l’horari la-
boral del personal d’administració i serveis i d’atenció 
educativa complementària dels centres docents públics 
i dels serveis educatius s’adeqüi a les necessitats dels 
esmentats centres i serveis, permeti donar estabilitat a 
la seva feina, desburocratizar els procediments, dotar 
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tats fonamentals i els valors que preparen l’alumnat per 
assumir una vida responsable en una societat lliure i 
democràtica.

2. El currículum contemplarà la presència de continguts 
i activitats que promoguin la pràctica real i efectiva de 
la igualtat, l’adquisició d’hàbits de vida saludable i es-
portiva i la capacitació per decidir entre les opcions que 
afavoreixin un adequat benestar físic, mental i social 
per a si i per als altres.

3. Sense perjudici de l’anteriorment exposat la Gene-
ralitat de Catalunya respectarà les conviccions de les 
famílies i el caràcter propi dels centres concertats en el 
desenvolupament de les assignatures en les que alguns 
aspectes del currículum entrin en contradicció amb el 
caràcter propi del centre. Per a fer-ho possible, la Gene-
ralitat permetrà l’adaptació de d’aquestes assignatures 
al caràcter propi del centre, així com l’acreditació del 
coneixement d’aquestes assignatures per altres vies a 
les ordinàries.

4. El currículum haurà de preveure la presència de con-
tinguts i d’activitats relacionades amb el medi natural, la 
història, la cultura de Catalunya, així com un coneixe-
ment ampli de la realitat i cultures espanyola i europea 
en les que Catalunya s’insereix.

caPítol ii. de l’educació infantil

article 59. objectius i PrinciPis PedaGÒGics

1. Els principis, objectius i l’ordenació de l’etapa d’Edu-
cació infantil són els que es recullen al Capítol I del 
Títol I de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’edu-
cació.

2. L’Administració educativa establirà el currículum 
de l’etapa d’educació infantil, tenint en compte els en-
senyaments mínims que, per al segon cicle, estableixi 
l’Administració General de l’Estat.

3. Es consideraran aprenentatges clau de cara al desen-
volupament del currículum d’infantil: 

a) Una primera aproximació a la lectura i a l’escrip-
tura.

b) Una primera aproximació al llenguatge matemàtic 
així com experiències d’iniciació prematura en habili-
tats numèriques bàsiques.

c) Una primera aproximació a la llengua estrangera, 
preferentment l’anglès, en els aprenentatges del segon 
cicle de l’Educació infantil i la impartició de determi-
nats aspectes del currículum a una llengua estrangera.

d) Una primera aproximació a les tecnologies de la in-
formació i la comunicació, afavorint la seva integració 
curricular.

e) Una iniciació prematura en l’expressió visual i musi-
cal, així com la pràctica psicomotriu i l’ús de diferents 
tècniques i recursos d’expressió dels llenguatges artís-
tics, corporal i audiovisual.

4. Tots els centres hauran de dotar-se com a mínim: 

e) Atendre les necessitats educatives especials i les altes 
capacitats, propiciant adaptacions curriculars específi-
ques per a aquest alumnat.

2. El sistema educatiu català té com a prioritat esta-
blir les condicions que permetin a l’alumnat assolir les 
competències bàsiques nacionals i internacionals esta-
blertes per a l’ensenyament obligatori que inclouran, 
com a mínim: 

a) Competència en comunicació lingüística, referida a 
la utilització del llenguatge com a instrument de comu-
nicació oral i escrita, tant a llengua catalana i castellana 
com a llengua estrangera; així com el desenvolupament 
d’hàbits i habilitats de lectura.

b) Competència de raonament matemàtic, entesa com a 
l’habilitat per utilitzar números i operacions bàsiques, 
els símbols i les formes d’expressió del raonament ma-
temàtic per produir i interpretar informacions i per 
resoldre problemes relacionats amb la vida diària i el 
món laboral.

c) Competència en el coneixement i la interacció amb 
el món físic i natural, que recollirà l’habilitat per a la 
comprensió dels esdeveniments, la predicció de les con-
seqüències i l’activitat sobre l’estat de salut de les perso-
nes i la sostenibilitat mediambiental.

d) Competència digital i tractament de la informació, 
entesa com l’habilitat per buscar, obtenir, processar i co-
municar la informació i transformar-la en coneixement, 
incloent la utilització de les tecnologies de la informació 
i la comunicació com un element essencial per infor-
mar-se i comunicar-se.

e) Competència social i ciutadana, entesa com aquella 
que permet viure en societat, comprendre la realitat 
social del món en el qual es viu i exercir la ciutadania 
democràtica.

f) Competència cultural i artística, suposa que apreciar, 
comprendre i valorar críticament diferents manifesta-
cions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font de 
gaudi i enriquiment personal i considerar-les com a part 
del patrimoni cultural dels pobles.

g) Competència i actituds per continuar aprenent de 
forma autònoma al llarg de la vida.

h) Competència per a l’autonomia i iniciativa personal, 
que inclou la possibilitat d’optar amb criteri propi i es-
perit crític.

i) Competència emprenedora per dur a terme les ini-
ciatives necessàries per desenvolupar l’opció elegida i 
fer-se’n responsable de la mateixa.

j) Desenvolupament espiritual en el coneixement de les 
religions per a aquelles famílies que així ho desitgin.

article 58. educació en valors i resPecte a les con-
viccions de les famílies

1. Les activitats dels ensenyaments, en general, el des-
envolupament de la vida dels centres i el currículum 
prendran en consideració com a elements transversals 
l’enfortiment del respecte dels drets humans, la consti-
tució espanyola i l’estatut d’autonomia, i de les lliber-
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7. La Generalitat ha de posar els mitjans per garantir 
que l’horari dels centres d’educació infantil públics i 
subvencionats permetin la conciliació de la vida fami-
liar i laboral de les famílies impulsant serveis d’acollida 
matinal i de tarda.

article 61. detecció i atenció Precoç

1. Els centres escolars cooperaran estretament amb 
les famílies i les assessoraran ajudant-les a exercir la 
seva responsabilitat fonamental en l’educació dels seus 
fills.

2. Es posarà especial atenció en la detecció precoç de 
necessitats educatives i en l’aplicació de mesures di-
rigides a prevenir, disminuir o compensar els factors 
que dificulten el desenvolupament del nen. Per aconse-
guir-ho s’establirà un protocol de coordinació entre els 
serveis educatius, socials i sanitaris, tant autonòmics 
com municipals.

3. Abans de l’ingrés en centre d’educació infantil serà 
obligatori realitzar una revisió mèdica al nen que, a part 
de valorar l’estat de salut, es procedirà a la detecció de 
possibles trastorns de cara a una correcta detecció pre-
coç. Els equips mèdics pediàtrics rebran la informació 
i formació necessària per dur-lo a terme.

4. Els professionals dels centres d’educació infantil han 
de ser capaços de detectar situacions que requereixin 
dels serveis d’atenció a la infantesa. Per a això, i guar-
dant la confidencialitat deguda, han de proporcionar 
informació per la seva pròpia iniciativa als serveis so-
cials quan tingui raons per creure que es puguin donar 
situacions de maltractament de desistiment de respon-
sabilitats per part de les famílies.

article 62. transició entre etaPes

1. És obligació de les autoritats autonòmiques i muni-
cipals de potenciar la coordinació entre els dos cicles 
d’Educació infantil i entre l’educació infantil i el primer 
cicle d’Educació primària a fi de procurar la continuïtat 
del procés educatiu en aquesta etapa.

2. Per a això, en finalitzar l’etapa d’educació infantil, 
els tutors i tutores elaboraran un informe individualit-
zat sobre les capacitats desenvolupades per cada infant. 
Durant el procés de preinscripció els responsables de les 
escoles d’educació primària podran posar-se en contacte 
amb els de les escoles d’educació infantil per conèixer el 
desenvolupament dels nens preinscrits en el centre.

3. A més, els municipis podran crear comissions conjun-
tes entre escoles d’educació infantil i escoles d’educació 
primària. Aquestes comissions podran treballar currí-
culums i realitzar convenis entre escoles per assegurar 
una millor transició entre etapes.

caPítol iii. de l’educació Primària

article 63. objectius de l’educació Primària i aPre-
nentatGes clau

1. Els principis generals i objectius de l’Educació pri-
mària es desenvoluparan de conformitat amb el disposat 

a) Mestres amb l’especialització en Educació infantil 
o el títol de Grau equivalent i, en el seu cas, d’un altre 
personal amb la deguda titulació per a l’atenció als nens 
d’aquesta edat.

b) Mestres d’altres especialitats quan els ensenyaments 
impartits el requereixin.

c) Personal auxiliar encarregat de les mesures higiè-
niques, assistència sanitària, alimentació, entrades i 
sortides.

d) Mestres de suport especialistes d’Educació Infantil.

article 60. Garantia d’oferta Per a les famílies

1. L’educació infantil és una competència compartida 
entre l’administració autonòmica i la local. Els muni-
cipis tenen la responsabilitat de la planificació de les 
necessitats de plaça i del control de la qualitat dels cen-
tres d’educació infantil, i la Generalitat es compromet a 
aportar el finançament necessari perquè tots els munici-
pis disposin d’una oferta suficient i de qualitat.

2. El primer cicle de l’educació infantil té caràcter vo-
luntari i subvencionat. Les famílies podran col·laborar 
en el finançament del primer cicle en funció dels seus 
ingressos econòmics. En tot cas, l’Administració edu-
cativa garantirà que les famílies no en paguin més del 
30% del cost del servei. El segon cicle de l’educació 
infantil té caràcter voluntari i serà gratuït.

3. La Generalitat conjuntament amb els municipis te-
nen la responsabilitat que l’oferta de places d’educació 
infantil de primer cicle s’aproximi progressivament a la 
demanda en cada un dels municipis. Per tal de facilitar 
la implantació de l’etapa d’Educació infantil, es pro-
mourà la col·laboració i la participació de les corporaci-
ons locals, de les entitats privades i de la societat civil.

4. La Generalitat elaborarà i actualitzarà anualment, 
conjuntament amb els municipis el mapa escolar de 
l’educació infantil. El mapa haurà de contenir els nens 
de 0 a 6 anys de cada municipi, les places de guarderia 
subvencionades i privades, els diferents recursos d’aten-
ció educativa, social i pediàtrica-sanitària per als nens 
de 0 a 6 anys, les previsions de creixement de la pobla-
ció de 0 a 6 anys en un temps no inferior a cinc anys, 
i les places en construcció així com la seva entrada en 
funcionament. Aquest mapa s’actualitzarà anualment.

5. A més, la Generalitat de Catalunya posarà en fun-
cionament un pla de subvencions per crear guarderies 
laborals en empreses i polígons industrials. A més, es-
tablirà reglamentàriament l’obligació de les empreses 
de disposar d’una guarderia laboral, segons el nombre 
de treballadors, i realitzarà convenis per a la seva im-
plantació pel territori.

6. Per garantir la llibertat d’elecció dels pares, la Ge-
neralitat oferirà un xec escolar a les famílies perquè 
puguin decidir el recurs educatiu en el qual volen portar 
el seu fill, sigui una guarderia del municipi, privada, o 
laboral. Per establir el seu valor, la Generalitat publica-
rà anualment el cost d’una plaça de guarderia pública 
corresponent a l’administració en el primer cicle, i el 
cost total en el segon.

Fascicle segon
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preparació de l’alumne en les competències claus neces-
sàries per a un correcte desenvolupament de l’alumne 
en la següent etapa.

5. Una vegada conegut el resultat de la prova, els pares 
conjuntament amb el tutor de primària i amb el futur 
tutor de secundària, i, si s’escau, amb informe psicope-
dagògic, decidiran la conveniència o no de la promoció 
a l’educació secundària.

6. A més de la Prova General de Primària al final de 
l’etapa, l’Administració educativa realitzarà en finalit-
zar quart d’Educació Primària una avaluació general 
de diagnòstic. Aquesta avaluació tindrà com a finali-
tat comprovar el grau d’adquisició dels coneixements 
i competències bàsiques en relació amb els nivells 
corresponents als quatre primers cursos de primària. 
Aquesta avaluació general mancarà d’efectes acadèmics 
i tindrà un valor informatiu i orientador per als centres, 
el professorat, les famílies, l’alumnat i la pròpia Admi-
nistració educativa.

article 66. transició entre etaPes

Per garantir la continuïtat del procés de formació dels 
alumnes entre etapes, es reforçarà la connexió entre els 
centres d’educació primària i els que imparteixen l’edu-
cació secundària obligatòria. Per a això, en finalitzar 
l’etapa d’educació primària, els tutors i tutores elabora-
ran un informe individualitzat sobre les capacitats de-
senvolupades per cada nen o nena. Reglamentàriament 
s’establiran les obligacions dels centres i dels seus òr-
gans de govern i de coordinació docent al respecte.

caPítol iv. de l’educació secundària obliGatÒria

article 67. objectius de l’educació secundària obli-
GatÒria i aPrenentatGes clau

1. Els principis generals, els objectius i l’organització de 
l’Educació secundària obligatòria es desenvoluparan de 
conformitat amb l’establert al Capítol III del Títol I de la 
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

2. Les matèries instrumentals de llengua catalana, llen-
gua castellana, llengües estrangeres, matemàtiques i les 
assignatures científiques rebran una especial considera-
ció en aquesta etapa.

3. L’Administració educativa oferirà obligatòriament 
una segona llengua estrangera a partir del primer curs 
de l’educació secundària.

article 68. mesures de reforç i suPort

1. Amb la finalitat de facilitar que tots els alumnes i 
alumnes assoleixin els objectius d’aquesta etapa, l’Ad-
ministració educativa establirà mesures d’atenció a les 
diferències individuals i de reforç educatiu en tots els 
centres educatius i en cada un dels cursos. Es presta-
rà una especial atenció als alumnes amb desfasaments 
educatius procedents de l’Educació Primària, amb as-
signatures pendents i amb necessitats educatives espe-
cífiques.

al Capítol II del Títol I de la Llei Orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació.

2. La comprensió lectora i la capacitat d’expressar-se 
correctament seran desenvolupades en totes les àrees. 
L’Administració educativa promourà les mesures ne-
cessàries perquè en les diferents àrees es desenvolupin 
activitats que estimulin l’interès, l’hàbit de la lectura i 
de l’expressió oral i escrita.

3. L’ensenyament de les llengües estrangeres rebrà una 
especial atenció en aquesta etapa educativa. A tals 
efectes, s’incorporarà un idioma estranger en el primer 
cicle de l’etapa amb una dedicació horària adequada i 
es facilitarà la impartició de determinades matèries del 
currículum a una llengua estrangera. A més, s’implan-
tarà l’ensenyament d’una segona llengua estrangera en 
el tercer cicle de l’etapa, d’acord amb que a tals efectes 
es determini.

4. Al llarg de tota l’etapa es fomentarà l’ús de les tecno-
logies de la informació i la comunicació.

article 64. Prevenció del fracàs escolar i mesures 
de reforç

1. Amb la finalitat de facilitar que tots els alumnes as-
soleixin els objectius d’aquesta etapa, l’Administració 
educativa establirà mesures d’atenció a les diferències 
individuals i de reforç educatiu en cada un dels cursos, 
particularment en les àrees de llengua catalana i caste-
llana, matemàtiques i llengua estrangera.

2. En aquesta etapa es posarà especial èmfasi en l’aten-
ció individualitzada dels alumnes, en la realització de 
diagnòstics precoços i a l’establiment de mecanismes 
de reforç per evitar el fracàs escolar precoç, seguint 
amb, si fos el cas, les mesures adoptades en l’educació 
infantil.

3. Tots els centres educatius ofertaran activitats d’estudi 
i reforç en horari de tard sobretot en les àrees claus 
esmentades a l’article anterior. La seva organització i 
desenvolupament s’aplicarà posteriorment.

article 65. avaluació i Promoció

1. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat 
serà contínua i tindrà en compte el progrés dels alumnes 
i alumnes en el conjunt de les diferents àrees.

2. El professorat avaluarà els alumnes i alumnes tenint 
en compte els objectius específics i els coneixements 
adquirits en cada una de les àrees, segons els criteris 
d’avaluació que s’estableixin en el currículum.

3. Els alumnes accediran al cicle següent si han assolit 
els objectius corresponents establerts en el currículum. 
Quan un alumne no hagi assolit els objectius, podrà ro-
mandre un curs més en el mateix cicle. Aquesta mesura 
podrà adoptar-se una sola vegada al llarg de l’Educació 
Primària.

4. Per poder promocionar l’educació secundària serà 
necessària la superació d’una prova general de Primària 
les condicions bàsiques de la qual seran fixades pel Go-
vern, prèvia consulta als docents d’educació primària i 
secundària. La prova tindrà caràcter extern i avaluarà la 
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5. Per poder promocionar a cursos superiors serà ne-
cessària la superació d’una prova general de Secun-
daria les condicions bàsiques de la qual seran fixades 
pel Govern, prèvia consulta als docents d’educació 
secundària, de batxillerat i de formació professional. 
La prova tindrà caràcter extern i avaluarà la prepara-
ció de l’alumne en les competències claus necessàries 
per a un correcte desenvolupament de l’alumne en les 
següents etapes.

6. A més de la Prova General de Secundaria al final de 
l’etapa, l’Administració educativa realitzarà en finalit-
zar segon d’Educació Secundària una avaluació general 
de diagnòstic. Aquesta avaluació tindrà com a finalitat 
comprovar el grau d’adquisició dels coneixements i 
competències bàsiques en relació amb els nivells corres-
ponents als dos primers cursos de secundària. Aquesta 
avaluació general mancarà d’efectes acadèmics i tindrà 
un valor informatiu i orientador per als centres, el pro-
fessorat, les famílies, l’alumnat i la pròpia Administra-
ció educativa.

article 70. ProGrames de qualificació Professional 
inicial

1. Tots els centres sostinguts amb fons públics oferta-
ran programes de qualificació professional inicial, que 
tindran una estructura flexible de caràcter modular, 
s’impartirà en dos cursos acadèmics i la seva superació 
conduirà a l’obtenció del títol de Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria.

2. La formació bàsica dels programes contribuirà, 
d’acord amb les característiques de l’alumnat, al des-
envolupament de les capacitats establertes per a l’Edu-
cació Secundària Obligatòria.

3. Aquells alumnes i alumnes que, complerts els quinze 
anys, hagin cursat, en tot cas, els dos primers cursos de 
l’Educació Secundària Obligatòria, podran, de forma 
voluntària i després de l’adequada orientació educativa 
i professional, accedir a un programa de qualificació 
professional inicial. Així mateix, podran incorporar-se 
als esmentats programes els alumnes amb setze anys 
complerts.

4. Els mètodes pedagògics d’aquests programes s’adap-
taran a les característiques específiques de l’alumnat i 
fomentaran el treball en equip. La tutoria i l’orientació 
educativa i professional tindran especial consideració 
en aquests programes.

5. Aquests programes podran desenvolupar-se d’acord 
amb el model de formació en alternança, combinant 
l’assistència d’aquests alumnes i alumnes al correspo-
nent centre d’ensenyament amb pràctiques en empreses 
o centre equivalent d’activitat professional.

6. L’Administració educativa promourà la participació 
d’altres institucions i entitats, especialment les Cor-
poracions locals, les associacions professionals, les 
organitzacions no governamentals i altres entitats em-
presarials i sindicals, per al desenvolupament d’aquests 
programes.

2. Els centres educatius disposaran d’autonomia per 
establir el seu propi model d’atenció a la diversitat que 
es pot basar en diversificacions del currículum o en la 
creació d’itineraris formatius flexibles, des del tercer 
curs de l’etapa. L’Administració educativa regularà els 
programes de diversificació curricular i els itineraris 
que estaran orientats a l’obtenció del títol de Graduat 
en Educació Secundària Obligatòria.

3. L’orientació educativa i professional de l’alumnat 
d’Educació Secundària Obligatòria és un principi bà-
sic en aquesta etapa. Es prestarà especial atenció a les 
diferències individuals de l’alumnat i a la prevenció de 
les dificultats d’aprenentatge, arbitrant en el moment 
en què es detectin els oportuns mecanismes d’ajut i les 
corresponents activitats de recuperació.

4. En finalitzar el segon curs, a fi d’orientar a les famí-
lies i als alumnes de cara a les diferents possibilitats 
pedagògiques d’atenció a la diversitat que oferta el cen-
tre l’equip d’avaluació, amb l’assessorament de l’equip 
d’orientació, emetrà un informe d’orientació escolar per 
a cada alumne.

5. L’aplicació individual de les mesures contingudes a 
l’informe d’orientació escolar es revisarà periòdicament 
i, en tot cas, en finalitzar el curs acadèmic.

6. L’administració, conjuntament amb els centres ar-
bitraran mesures de reforç i suport durant tot el curs 
escolar de forma permanent i individualitzada en horari 
de tard, i, de forma intensiva, durant el mes de juliol 
i primeres setmanes de setembre, de manera que els 
alumnes i alumnes puguin superar les assignatures que 
tinguessin pendents després de la convocatòria ordinà-
ria de juny.

7. Als alumnes que repeteixin curs o promocionin amb 
avaluació negativa en alguna matèria se’ls redactarà un 
pla individualitzat de recuperació que haurà de ser acor-
dat entre el tutor, l’alumne i la seva família.

article 69. avaluació i Promoció

1. L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat en l’Educa-
ció Secundària Obligatòria serà contínua i diferenciada 
segons les diferents assignatures del currículum.

2. El professorat avaluarà els alumnes tenint en compte 
els objectius específics i els coneixements adquirits en 
cada una de les assignatures, segons els criteris d’ava-
luació que s’estableixin en el currículum per a cada 
curs.

3. En finalitzar-ne cada un dels cursos de l’etapa i com a 
conseqüència del procés d’avaluació, l’equip d’avaluació 
decidirà sobre la promoció de cada alumne al curs se-
güent, tenint en compte la seva maduresa i possibilitats 
de recuperació i de progrés en els cursos posteriors.

4. Els alumnes podran realitzar una prova extraordinà-
ria de les assignatures que no hagin superat, el mes de 
setembre, de manera que existeixi un període de temps 
suficient per possibilitar la recuperació dels alumnes. 
Una vegada realitzada aquesta prova, quan el nombre 
d’assignatures no aprovades sigui superior a dos, l’alum-
ne haurà de romandre un altre any en el mateix curs.
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5. L’Administració educativa establirà mesurades d’ac-
cés al currículum, així com, en el seu cas, adaptacions 
i exempcions del mateix, dirigides l’alumnat amb ne-
cessitats educatives especials.

6. En aquesta etapa educativa, es reforçarà l’orientació 
acadèmica i professional de l’alumnat i la relació dels 
centres que imparteixin batxillerat amb les universitats 
i amb altres centres que imparteixin l’educació supe-
rior.

caPítol vi. de la formació Professional

article 74. objectius i Planificació de la formació 
Professional

1. Els objectius de la formació professional del sistema 
educatiu, la seva organització, l’accés, l’avaluació, i els 
títols i convalidacions són els establerts en la Llei Or-
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i en la Llei 
5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la For-
mació Professional, tenint en compte les prescripcions 
d’aquesta Llei. Sense perjudici d’això, la Generalitat de 
Catalunya elaborarà una legislació específica que desen-
volupi la legislació educativa i de formació professional 
estatal i allò disposat en la present llei.

2. La Generalitat ha de gestionar des d’un sol organis-
me la Formació i Qualificació Professional, i, en espe-
cial en Formació Professional inicial; Formació per a 
l’ocupació; sistema d’informació i orientació integrat; 
planifi cació de la Formació Professional; qualificacions 
professionals; homologació de centres; qualitat de la 
formació; avaluació del sistema de formació professio-
nal; detecció de les necessitats en formació i qualifica-
ció a través de la xarxa d’observatoris.

3. La planificació educativa anual preveurà una ofer-
ta d’ensenyaments de formació professional inicial en 
la modalitat a distància, mitjançant l’Institut Obert de 
Catalunya.

4. Es crea el mapa de la Formació Professional de Ca-
talunya en el que han de constar les necessitats secto-
rials, socials i econòmiques del territori en general i de 
l’alumnat en particular.

5. El Consell de Formació Professional de Catalunya, és 
l’òrgan consultiu d’assessorament i de participació insti-
tucional i social en matèria de Formació Professional.

article 75. condicions d’accés

1. Les condicions d’accés a aquests ensenyaments seran 
les establertes a l’article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació a part de les contingudes en 
la present llei.

2. Per facilitar l’accés als cicles formatius de Formació 
Professional inicial, tots els centres docents que im-
parteixin aquests ensenyaments es constituiran en un 
districte únic per tal de permetre una gestió coordinada 
de totes les sol·licituds presentades. Per a tals efectes 
s’elaborarà la normativa corresponent.

article 71. transició entre etaPes

En finalitzar el quart curs de l’educació secundària 
obliga, a fi d’orientar els alumnes i alumnes i les seves 
famílies, l’equip d’avaluació, amb l’assessorament de 
l’equip d’orientació, emetrà un informe d’orientació es-
colar per a cada alumne.

caPítol v. del batxillerat

article 72. ordenació del batxillerat

1. Els principis generals, els objectius i l’organització 
del Batxillerat es desenvoluparan de conformitat amb 
l’establert al Capítol IV del Títol I de la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació.

2. El Batxillerat comprendrà dos cursos acadèmics. Es 
desenvoluparà en modalitats diferents i es podrà flexibi-
litzar la seva durada segons les necessitats de cadascun 
dels estudiants.

3. La finalitat del Batxillerat és proporcionar als alum-
nes una educació i formació integral, intel·lectual i hu-
mana, així com els coneixements i habilitats que els 
permetin exercir les seves funcions socials i laborals 
amb responsabilitat i competència. Així mateix, els ca-
pacitarà per accedir a la Formació Professional de grau 
superior i als estudis universitaris.

4. La planificació educativa anual contemplarà una 
oferta d’ensenyaments de batxillerat a distància, utilit-
zant, les tecnologies de la informació i la comunicació, 
mitjançant l’Institut Obert de Catalunya; així com de 
batxillerat nocturn amb una distribució equilibrada i 
equitativa per tot el territori català.

article 73. orGanització i PrinciPis metodolÒGics

1. Les assignatures comunes del Batxillerat contribuiran 
a la formació general dels alumnes. Les específiques de 
cada modalitat i les optatives els proporcionaran una 
formació més especialitzada, preparant-los i orientant-
los cap a estudis posteriors i cap a l’activitat professio-
nal. Les optatives estaran basades en projectes i treballs 
d’investigació i podran incloure un complement de for-
mació pràctica fora del centre.

2. La metodologia en el Batxillerat afavorirà la capacitat 
de l’alumnat per aprendre per si mateix, per treballar 
en equip i per aplicar els mètodes pedagògics apropiats 
d’investigació. De la mateixa manera es procurarà la 
relació dels aspectes teòrics de les diferents assignatures 
amb les seves aplicacions pràctiques.

3. L’Administració educativa promourà les mesures 
necessàries perquè en les diferents assignatures es de-
senvolupin activitats que estimulin l’interès i l’hàbit de 
la lectura, la capacitat d’expressar-se correctament en 
públic, l’interès pels idiomes i les activitats relacionades 
amb la informació i la comunicació.

4. L’Administració educativa facilitarà la impartició de 
determinades matèries del currículum a una llengua es-
trangera, d’acord amb que a tals efectes s’estableixi.
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2. A més dels mòduls associats a competències professi-
onals, tots els cicles formatius de formació professional 
inicial inclouran en el seu currículum formació relativa 
a prevenció de riscs laborals, tecnologies de la informa-
ció i la comunicació, foment de la cultura emprenedora, 
creació i gestió d’empreses i autoocupació i coneixement 
del mercat de treball i de les relacions laborals.

3. L’Administració educativa establirà mesurades d’ac-
cés al currículum, així com, en el seu cas, adaptacions 
i exempcions del mateix, dirigides l’alumnat amb ne-
cessitats educatives especials.

4. L’administració conjuntament amb els sectors impli-
cats procedirà a una actualització periòdica dels currí-
culums dels Cicles i de les seves competències professio-
nals per poder donar sortida professional a l’alumnat.

5. L’Administració educativa facilitarà la impartició de 
determinats mòduls professionals a una llengua estran-
gera, d’acord amb que a tals efectes es determini.

6. La Generalitat de Catalunya realitzarà les gestions 
perquè, en el marc de catalogació d’estudis superiors 
de la nova estructura acadèmica dictada per l’Espai Eu-
ropeu d’Educació Superior, es reconeguin els estudis 
de formació professional de Grau Superior com estudis 
Superiors de Grau.

7. Per a la millora de la qualitat de l’ensenyament i el 
reciclatge del professorat, la Generalitat de Catalunya 
potenciarà la formació del professorat en les empreses 
mitjançant llicències retribuïdes de fins a 8 setmanes.

article 78. centres inteGrats i centres de referèn-
cia

1. Es crearà una xarxa de centres integrats de formació 
professional, que impartiran totes les ofertes correspo-
nents als subsistemes de formació professional, referi-
des al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, 
que porten a l’obtenció dels títols i certificats de pro-
fessionalitat a què es refereix la Llei Orgànica 5/2002, 
de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació 
Professional.

2. La Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les 
organitzacions empresarials i sindicals més representa-
tives, establirà un model de planificació comuna per a la 
xarxa de centres integrats de formació professional.

3. La Generalitat de Catalunya i l’Administració Ge-
neral de l’Estat, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, podran col·laborar en la implantació de 
centres de referència nacionals, especialitzats en els di-
ferents sectors productius, per al desenvolupament de 
la innovació i l’experimentació en matèria de formació 
professional.

article 79. col·laboració amb les universitats i les 
emPreses

1. La Generalitat de Catalunya promourà la implicació 
del sector empresarial en els programes de formació en 
centres de treball que haurà de desenvolupar l’alumnat 
de formació professional inicial.

3. Els alumnes i alumnes que tinguin superades totes les 
assignatures de qualsevol modalitat de Batxillerat po-
dran accedir a la Formació Professional de Grau Supe-
rior, acreditant únicament les capacitats corresponents 
a la família professional que es tracti.

4. En relació amb l’acreditació de les capacitats profes-
sionals quedaran exempts: 

a) Per a l’accés a la Formació Professional de Grau Mig, 
els qui hagi superat la totalitat dels mòduls de caràcter 
professional d’un programa de qualificació professional 
inicial o acrediti una experiència laboral, en ambdós 
casos relacionats amb l’ensenyament que pretenguin 
cursar.

b) Per a l’accés a la Formació Professional de Grau Su-
perior, els qui acreditin una experiència laboral que es 
correspongui amb els estudis professionals que preten-
guin cursar.

5. Per als qui estigui en possessió del títol de Tècnic 
i desitgi accedir a un cicle formatiu de Grau Superior 
relacionat amb el mateix, hauran d’acreditar la seva ma-
duresa respecte als objectius del Batxillerat a través de 
la corresponent prova.

6. L’Administració educativa programarà un curs pont 
d’accés amb la finalitat de complementar la maduresa i 
les capacitats professionals acreditades per la possessió 
del títol de Tècnic. La seva superació donarà accés al 
corresponent cicle formatiu de Grau Superior.

7. L’Administració educativa programarà cursos desti-
nats a l’accés a la Formació Professional de Grau Mig 
per part dels qui hagin cursat un programa de qualifica-
ció professional inicial sense haver obtingut el títol de 
Graduat d’Educació Secundària General. La seva supe-
ració donarà accés al corresponent cicle de Grau Mig.

article 76. oferta

1. L’Administració educativa, en l’àmbit de les seves 
competències i amb la col·laboració de les Corporacions 
Locals i dels agents socials i econòmics, programarà 
l’oferta dels ensenyaments de Formació Professional 
tenint en compte les necessitats de qualificació del seu 
entorn productiu.

2. L’Administració educativa oferirà una oferta comar-
calitzada de cicles formatius de grau mig i grau superior, 
per possibilitar l’accés en igualtat de totes les persones 
que desitgin cursar aquest tipus d’estudis.

3. L’Administració educativa podrà establir convenis 
educatius amb entitats que imparteixin cicles formatius 
de Formació Professional, d’acord amb la programació 
general de l’ensenyament.

article 77. continGut i metodoloGia

1. El currículum dels ensenyaments de Formació Pro-
fessional inclourà una fase de formació pràctica als cen-
tres de treball, de la qual podran quedar exempts els qui 
acreditin una experiència laboral que es correspongui 
amb els estudis professionals cursats. Les Administra-
cions educatives regularan aquesta fase i l’exempció 
esmentada.
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caPítol vii. dels ensenyaments de rèGim esPecial

article 82. ensenyaments artístics

1. Els ensenyaments elementals i professionals de músi-
ca i dansa, els ensenyaments professionals d’arts plàsti-
ques i disseny i els ensenyaments artístics superiors, que 
constitueixen els ensenyaments artístics, es regularan 
conforme al disposat al Capítol VI del Títol I de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

2. En coordinació amb els centres escolars d’educació 
infantil, primària i educació secundària, els centres que 
imparteixin aquests ensenyaments promouran actuaci-
ons que permetin el desenvolupament cultural i artístic 
dels alumnes catalans.

3. La Generalitat de Catalunya facilitarà als alumnes la 
possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments 
artístics professionals i l’Educació secundària. Per a 
fer-ho efectiu es podran adoptar les oportunes mesures 
d’organització i d’ordenació acadèmica que inclouran, 
entre d’altres, les convalidacions i la potenciació de cen-
tres integrats.

4. La Generalitat de Catalunya i les universitats catala-
nes podran convenir fórmules de col·laboració per als 
estudis d’ensenyaments artístics superiors així com per 
a l’organització d’estudis de doctorat propis dels ense-
nyaments artístics.

5. Tenint en compte la definició de l’estructura i el con-
tingut bàsic dels diferents estudis d’ensenyaments ar-
tístics superiors realitzats pel Govern, la Generalitat de 
Catalunya regularà les condicions per a l’oferta d’estudis 
de postgrau en els centres d’ensenyaments artístics su-
periors. Aquests estudis conduiran a títols equivalents, 
a tots els efectes, als títols universitaris de postgrau.

6. La Generalitat redactarà una llei específica per a regu-
lar l’organització dels ensenyaments artístics superiors i 
adoptarà les mesures necessàries per a adaptar aquests 
estudis a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

article 83. ensenyaments esPortius

1. L’organització i titulació dels ensenyaments esportius 
se’n duran a terme d’acord amb l’establert al capítol 
VIII, del títol I, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 
maig.

2. La Generalitat de Catalunya flexibilitzarà l’organit-
zació dels ensenyaments esportius per fer-la compati-
ble amb altres estudis i respondre a les demandes de la 
població adulta.

3. La Generalitat de Catalunya podrà promoure conve-
nis de col·laboració amb les federacions esportives ca-
talanes i espanyoles amb seu a Catalunya i amb entitats 
públiques o privades, de l’àmbit esportiu o educatiu, per 
dur a terme la promoció o impartició dels ensenyaments 
esportius.

article 84. ensenyaments d’idiomes

1. Els ensenyaments d’idiomes es regularan conforme 
al disposat al Capítol VII del Títol I de la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació. Sense perjudici de la 

2. Així mateix, s’establiran mesures per connectar l’es-
fera de la formació professional inicial amb l’àmbit la-
boral, a través de pràctiques professionals en empreses 
de diferents països de la Unió Europea.

3. La Generalitat de Catalunya promourà la col·laboració 
entre els centres que imparteixen la formació professio-
nal inicial i el sector empresarial català per recolzar la 
investigació i innovació.

4. De manera especial les administracions impulsaran 
la implicació i col·laboració de les empreses de l’entorn 
en la dotació de recursos als centres educatius.

5. Les empreses i entitats que col·laborin en el sistema 
de Formació Professional rebran els beneficis fiscals i 
les subvencions que s’estableixin legalment.

article 80. autonomia de centre

1. Els centres, dins del principi d’autonomia, podran 
establir convenis de col·laboració entre ells, o amb els 
agents del sector productiu per actualitzar contínuament 
els continguts, impartició de temes específics i renova-
ció de material, i intercanvi de coneixement a les instal-
lacions dels agents.

2. Els centres de Formació Professional podran crear 
organitzacions i distribucions diferents dels cicles for-
matius, així com consells assessors d’empreses.

3. Els centres tindran llibertat, dins del principi d’au-
tonomia, per crear el seu propi model organitzatiu de 
distribució de crèdits, hores lectives i pràctiques en les 
empreses segons les especialitats que oferti.

article 81. transició entre etaPes i amb el món la-
boral

1. La Generalitat de Catalunya promourà la col·laboració 
amb les universitats, a fi d’establir convalidacions entre 
estudis universitaris i estudis de formació professional 
inicial de grau superior.

2. La Generalitat de Catalunya facilitarà la incorporació 
de l’alumnat de la Formació Reglada al món laboral, 
potenciant la contractació estable amb les empreses de 
contractació i substituint progressivament l’actual sis-
tema de pràctiques.

3. La Generalitat de Catalunya crearà el Pla General 
de Formació Permanent per als Titulats Superiors de 
Formació Professional amb reconeixement de postgrau 
donant cabuda als crèdits d’ampliació o perfecciona-
ment.

4. L’administració facilitarà la convalidació dels crè-
dits entre estudis Superiors de Formació Professional 
i estudis Universitaris per fomentar la transició entre 
ambdues.

5. Es promouran programes perquè l’alumnat pugui 
realitzar pràctiques de formació professional inicial en 
centres de treball ubicats en la resta d’Espanya o en 
altres països de la Unió Europea.
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com la consecució d’una igualtat real i efectiva en tots 
els àmbits.

2. Els objectius, principis i organització de la formació 
permanent són els establerts al capítol IX del Títol I de 
la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

3. La Generalitat de Catalunya fomentarà prioritària-
ment la col·laboració amb els organismes i entitats que 
afavoreixin el desenvolupament de programes que dis-
minueixin els riscs d’exclusió social, especialment dels 
sectors més desfavorits.

4. L’educació permanent s’organitzarà amb una meto-
dologia flexible i oberta, de manera que responguin a 
les seves capacitats, necessitats i interessos i es podran 
impartir en les modalitats presencial, semipresencial i 
a distància.

5. La Generalitat de Catalunya promourà programes 
específics d’aprenentatge de la llengua catalana i caste-
llana, així com d’elements bàsics de la societat i cultura 
catalana i espanyola, i dels drets i deures bàsics per 
facilitar la integració de les persones immigrants.

6. La Generalitat de Catalunya desenvoluparà accions 
formatives d’ensenyaments d’idiomes especialment di-
rigits a la població adulta tenint en compte l’assenyalat 
a l’article 84 d’aquesta Llei.

7. La Generalitat de Catalunya organitzarà l’oferta pú-
blica d’educació semipresencial i a distància, a fi de 
donar una resposta adequada a la formació permanent 
de les persones adultes. Aquesta oferta inclourà l’ús de 
les tecnologies de la informació i la comunicació.

8. Als establiments penitenciaris es facilitarà a la po-
blació interna l’accés a aquests ensenyaments en les 
modalitats que siguin procedents d’acord amb les pe-
culiaritats dels esmentats centres.

9. La Generalitat de Catalunya impulsarà l’establiment 
de xarxes d’aprenentatge permanent per produir sinergi-
es, canalitzar les ofertes i les demandes, la informació, 
l’orientació i els recursos destinats a afavorir l’educació i 
la formació de la població adulta. Les xarxes d’aprenen-
tatge permanent estaran integrades pels centres d’edu-
cació d’adults, altres centres educatius, organismes, 
institucions i entitats que desenvolupin accions dirigi-
des la població adulta, tant en els àmbits acadèmics, de 
formació per a l’ús o altres activitats d’aprenentatge.

10. La Generalitat de Catalunya elaborarà una llei espe-
cífica de la formació permanent de les persones adultes 
que desenvolupi el disposat en la legislació estatal i en 
la present llei.

títol vii. de l’avaluació i insPecció del sistema

caPítol i. avaluació del sistema educatiu

article 86. objecte i finalitats de l’avaluació

1. L’avaluació del sistema educatiu català està format 
pels processos externs i interns de recollida, anàlisi i 
interpretació de la informació rellevant que permeti des-
criure les condicions, processos i resultats educatius i 

regulació estatal dels requisits de les Escoles Oficials 
la Generalitat de Catalunya regularà la creació de nous 
centres, les proporcions professorat-alumnat, les instal-
lacions i el nombre de llocs escolars que s’ofertin.

2. Els ensenyaments d’idiomes s’organitzen en els ni-
vells bàsic, intermedi i avançat seguint el Marc Comú 
Europeu de Referència per a les llengües.

3. L’Administració educativa garantirà una oferta equi-
librada de places en Escoles Oficials d’Idiomes entre les 
diferents comarques catalanes, garantint com a mínim 
i de forma progressiva una oferta total de places que 
suposi a cada comarca el 10% de l’alumnat matriculat 
en l’educació secundària, tot respectant una proporció 
mínima del 60% per al Grau Elemental i 40% de les 
places per al Grau Superior, a fi d’afavorir la continua-
ció de la formació d’idiomes d’un cicle a l’altre.

4. La Generalitat de Catalunya garantirà una oferta sufi-
cient de cursos en els nivells C1 i C2 a totes les Escoles 
Oficials d’Idiomes, prioritzant aquelles llengües amb 
major demanda, i les que manquen d’oferta privada en 
els nivells superiors.

5. Les escoles oficials d’idiomes podran impartir cur-
sos per a l’actualització de coneixements d’idiomes per 
part de la població adulta en general; per a la formació 
del professorat, especialment el que imparteix àrees o 
matèries de la seva especialitat a una llengua estrangera 
o que desenvolupa altres actuacions en el marc de l’edu-
cació plurilingüe i pluricultural; i per a la formació d’al-
tres col·lectius professionals que necessitin actualitzar o 
ampliar els seus coneixements a llengües estrangeres.

6. En les Escoles Oficials d’Idiomes es fomentarà es-
pecialment l’estudi de les llengües oficials dels Estats 
membres de la Unió Europea, així com l’ensenyament 
del català i el castellà com a llengua estrangera. Tam-
bé es facilitarà l’estudi d’altres llengües que per raons 
culturals, socials o econòmiques presentin un interès 
especial.

7. La Generalitat de Catalunya fomentarà també l’en-
senyament d’idiomes a distància i en règim semipre-
sencial. El nivell bàsic es podrà impartir en els centres 
d’educació de persones adultes autoritzats per la Gene-
ralitat de Catalunya.

8. El professorat que imparteixi aquests ensenyaments 
realitzarà, en el marc del procés d’ensenyament i apre-
nentatge, una avaluació de progrés, entesa com l’avalu-
ació contínua de l’evolució de l’alumne. Aquesta avalu-
ació tindrà, a més, un caràcter formatiu.

caPítol viii. formació Permanent de Persones adultes

article 85. formació Permanent de Persones adultes

1. La formació permanent com a principi bàsic del Sis-
tema Educatiu de Catalunya té com a finalitat general 
promoure l’accés de les persones adultes a béns cultu-
rals i formatius en tots els nivells del sistema educatiu, 
la inserció i la promoció laborals, la participació plena 
en el desenvolupament social, econòmic i cultural, així 
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5. Tota activitat avaluadora ha de tenir com a resultat 
un pla de millora i correcció d’objectius i metodologies. 
L’Administració educativa es compromet a col·laborar 
amb els centres per resoldre els problemes que hagin 
estat detectats en l’avaluació realitzada, i els proporci-
onarà els suports necessaris per a la seva millora.

6. L’Administració educativa elaborarà un pla plurianual 
d’avaluació general del sistema. L’esmentat pla integrarà 
totes les actuacions d’avaluació general contingudes al 
present títol i contindrà en cada cas les finalitats, els 
criteris i instruments d’avaluació, que es faran públics, 
amb caràcter previ.

article 87. modalitats d’avaluació del sistema edu-
catiu

1. L’avaluació general del sistema educatiu català serà 
realitzada per l’Agència Catalana d’Avaluació de la 
Qualitat Educativa i Docent que establirà i farà públics 
els procediments d’avaluació, així com els criteris que 
permetin establir un sistema d’informació homogeni 
que asseguri l’avaluació objectiva del sistema educatiu 
català.

2. La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència 
Catalana d’Avaluació de la Qualitat Educativa i Docent 
desenvoluparà els diferents instruments d’avaluació del 
sistema educatiu, que, en toc cas, haurà d’abastar els 
següents: 

a) Plans plurianuals d’avaluació general del sistema. 
Aquests plans integraran totes les actuacions d’avalu-
ació general contingudes al present títol i contindrà en 
cada cas les finalitats, els criteris i instruments d’avalu-
ació, que es faran públics, amb caràcter previ.

b) Avaluacions generals de diagnòstic sobre àrees i as-
signatures instrumentals i clau. Aquestes avaluacions 
tractaran, entre d’altres aspectes, de la qualitat educati-
va sobre els coneixements i les competències bàsiques 
del currículum. L’administració educativa ha de definir 
els coneixements i les competències bàsiques dels en-
senyaments comuns, que seran objecte d’avaluació en 
les avaluacions generals de diagnòstic, i ha de garantir 
que les avaluacions es produeixin amb criteris d’ho-
mogeneïtat.

c) Plans per a la valoració de la funció pública docent. 
El professorat que ho desitgi podrà sol·licitar la seva 
participació de forma voluntària en l’avaluació de la 
seva tasca. Els resultats d’aquestes avaluacions s’hauran 
de tenir en compte, junt amb les activitats de formació, 
investigació i innovació, a efectes de mobilitat, de pro-
moció dins de la carrera docent i com a complement 
retributiu de qualitat als que el superin.

d) Avaluació de la funció directiva. A fi de millorar el 
funcionament dels centres educatius i del propi sistema 
educatiu, l’administració elaborarà plans per a l’avalua-
ció de la funció directiva que s’hauran d’emmarcar, en 
tot cas, als objectius generals del sistema, el pla de di-
recció del centre, així com el pla educatiu del centre.

e) La Conselleria d’Educació, en el marc de les seves 
competències, elaborarà i realitzarà plans d’avaluació 
dels centres educatius. L’avaluació dels centres haurà de 

formular judicis i recomanacions seguint els objectius 
marcats per les administracions educatives i les neces-
sitats socials, econòmiques i culturals.

2. L’avaluació del sistema educatiu català té les següents 
finalitats: 

a) Contribuir a la millora de la qualitat de l’educació, la 
seva eficiència i a la promoció de l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats en educació.

b) Constituir un element d’informació pública sobre els 
resultats del sistema educatiu, la seva transparència i el 
seu grau d’eficàcia i eficiència.

c) Valorar el rendiment del sistema i dels seus agents, 
així com del grau de consecució dels objectius esta-
blerts per les polítiques educatives, tant a nivell català, 
espanyol i europeu.

d) Informar, recomanar i servir de referent per a orien-
tar les polítiques educatives i les accions empreses per 
l’Administració educativa per a la implantació de siste-
mes de gestió basats en normes internacionals i per a la 
millora de la qualitat de la Formació Professional per la 
seva vinculació a les empreses i al món laboral.

e) Obtenir un coneixement comparat dels processos 
d’aprenentatge i resultats de l’alumnat, l’activitat del 
professorat, els processos educatius, la funció directiva, 
el funcionament dels centres docents, la inspecció, els 
serveis de suport a l’educació i la pròpia Administració 
educativa.

3. L’avaluació s’estendrà a tot l’àmbit educatiu regulat 
en aquesta Llei, i s’aplicarà sobre els següents processos 
educatius i administratius: 

a) l’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alum-
nes i els seus resultats, especialment pel que fa al fracàs 
escolar, l’abandonament educatiu precoç, la continuïtat 
dels estudis en els ensenyaments postobligatoris, la con-
vivència i l’absentisme; 

b) l’avaluació de la pràctica docent i de la funció direc-
tiva i la seva formació; 

c) l’avaluació interna i externa de l’organització i funci-
onament dels centres docents, els seus equips directius, 
les plantilles de professorat, l’activitat docent, les seves 
infraestructures, equipaments i dotacions; 

d) l’avaluació de programes experimentals i implantats 
com a conseqüència de les polítiques educatives empre-
ses per l’Administració educativa; 

e) l’avaluació de la Inspecció i l’Administració Educa-
tiva; 

f) l’avaluació de la participació de les famílies en les 
tasques del centre.

4. L’avaluació educativa haurà de complir amb els re-
quisits d’objectivitat i rigor en l’elaboració de la meto-
dologia, la recollida de dades i l’anàlisi dels resultats; 
de confidencialitat en el tractament de la informació; de 
participació de tots els sectors implicats; de confidencia-
litat i respecte a la intimitat de les persones a tot el pro-
cés d’indagació i recollida de dades; i de transparència 
i de publicitat dels resultats obtinguts.
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finalitat de contribuir a valorar la qualitat dels centres 
en relació a la correcta dotació de mitjans humans i 
materials, la qualitat de l’ensenyament que s’imparteix 
en els mateixos i també, i molt especialment, el rendi-
ment escolar general de l’alumnat escolaritzat en els 
mateixos.

2. En compliment de les finalitats previstes per a l’ava-
luació educativa, l’Agència Catalana d’Avaluació de 
la Qualitat Educativa i Docent realitzarà les activitats 
següents: 

a) Fomentar la cultura de l’avaluació en general i l’au-
toavaluació de l’Administració educativa, els centres 
educatius, professorat, alumnat, serveis, programes i 
activitats que conformen el sistema educatiu de Cata-
lunya.

b) Elaborar els sistemes d’avaluació per a realitzar els 
diferents instruments d’avaluació establerts en la pre-
sent Llei.

c) Homologar els criteris i mètodes d’avaluació del sis-
tema educatiu català amb els dels organismes similars 
nacionals i europeus per afavorir l’estudi comparatiu 
del sistema educatiu català amb els d’altres comunitats 
autònomes i països.

d) Avaluar els programes educatius posats en marxa per 
l’Administració educativa.

e) Col·laborar amb la Inspecció d’Educació en l’avalu-
ació dels centres i amb l’administració educativa esta-
tal en l’elaboració del Sistema Estatal d’Indicadors de 
l’Educació.

f) Col·laborar amb la Inspecció d’Educació en l’ava-
luació del professorat i en l’elaboració del model i els 
protocols d’avaluació.

g) Afavorir la consecució dels objectius educatius propis 
de cada centre per a la millora del rendiment escolar i 
la continuïtat de l’alumnat en el sistema educatiu, mit-
jançant l’avaluació dels mateixos.

h) Col·laborar en la promoció de l’avaluació contínua 
pels centres docents del seu propi funcionament, dels 
programes que desenvolupen, dels processos d’ensenya-
ment i aprenentatge que duen a terme i dels resultats 
del seu alumnat.

i) Fomentar, en col·laboració amb la inspecció educati-
va, l’avaluació i l’acreditació del professorat, així com 
la detecció de necessitats formatives.

j) Formular, en base a les avaluacions i als treballs de 
recerca realitzats, la proposta de definició dels aspectes 
prescriptius dels currículums educatius; i avaluar l’ade-
quació del desenvolupament i la concreció del currícu-
lum en els projectes educatius dels centres.

k) Realitzar investigacions, estudis i avaluacions del sis-
tema educatiu i, en general, proposar a l’Administració 
educativa aquelles iniciatives i suggeriments que puguin 
contribuir a afavorir la qualitat i millora de l’ensenya-
ment.

l) Establir un sistema de bones pràctiques amb aquelles 
experiències dels centres docents catalans en les que, 
fruit de l’exercici de l’autonomia pedagògica, organit-

tenir en compte el context social i econòmic dels alum-
nes i els recursos de què disposen. S’efectuarà sobre els 
processos i sobre els resultats obtinguts, pel que fa tant 
a l’organització, gestió i funcionament, com al conjunt 
de li activitats d’ensenyament i d’aprenentatge.

f) Així mateix, es recolzarà i facilitarà l’autoavaluació 
dels centres, fomentant els processos de participació 
de la comunitat educativa en l’esmentada avaluació i 
generant en ells un compromís col·lectiu i una cultura 
d’excel·lència, canvi, compromís i cooperació.

g) L’administració definirà i posarà en marxa avaluaci-
ons específiques per a l’anàlisi dels serveis educatius, 
les activitats extraescolars i l’educació en el lleure que 
s’integrin al sistema educatiu català.

3. Els òrgans de govern i els òrgans de participació en 
el control i gestió, així com els diferents sectors de la 
comunitat educativa, col·laboraran en l’avaluació exter-
na dels centres.

4. La Generalitat de Catalunya afavorirà la participació 
del sistema educatiu català en els programes internaci-
onals d’avaluació educativa. Per a tal finalitat, partici-
parà en l’elaboració del Sistema Estatal d’Indicadors de 
l’Educació, facilitant a l’administració estatal les dades 
necessàries per a això, i col·laborant amb els organismes 
nacionals i internacionals d’avaluació educativa per al 
compliment de les seves finalitats.

article 88. difusió dels resultats de les avaluacions

1. L’Administració educativa farà públiques, periòdica-
ment, les conclusions d’interès general de les avaluaci-
ons del sistema educatiu efectuades per l’Agència Cata-
lana d’Avaluació de la Qualitat Educativa i Docent.

2. Les famílies tenen dret a rebre els resultats de les 
proves diagnòstiques i les avaluacions que afectin al 
seu fill i al centre on es troba. Aquesta informació hau-
rà d’incloure, com a mínim, el resultat del seu fill, la 
mitjana del seu grup, així com la mitjana del col·legi 
i dels diferents àmbits territorials: districte, municipi, 
comarca, província, i comunitat. A més s’haurà d’in-
cloure la comparativa amb altres anys, l’evolució del 
centre i el grau d’assoliment dels objectius marcats en 
el projecte de direcció.

3. El Govern, en l’àmbit de les seves competències, pre-
sentarà anualment, el Parlament, un informe de situació 
del sistema educatiu, basat en els resultats de les avalu-
acions generals, així com en els indicadors del sistema 
estatal i en la seva evolució temporal.

4. L’Administració educativa informarà la comunitat 
educativa i farà públics els criteris i procediments que 
s’utilitzin per a l’avaluació dels centres, així com les 
conclusions que en les esmentades avaluacions s’obtin-
guin. Així mateix, comunicarà al claustre de professors 
i al consell escolar les conclusions de l’avaluació cor-
responent al seu centre.

article 89. aGència catalana d’avaluació de la qua-
litat educativa i docent

1. Mitjançant la present Llei es crea l’Agència Catalana 
d’Avaluació de la Qualitat Educativa i Docent, amb la 
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2. La Inspecció educativa serà exercida pels funcionaris 
públics del Cos d’Inspectors d’Educació, així com els 
pertanyents a l’extingit Cos d’Inspectors al servei de 
l’Administració educativa.

3. La Inspecció del sistema educatiu de Catalunya s’or-
denarà, regularà i exercirà, de conformitat amb el dis-
posat en el Títol VII de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació, i en la present Llei.

article 91. funcions i atribucions de la insPecció edu-
cativa

1. Sense perjudici de les funcions previstes l’article 151 
de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, 
són funcions de la Inspecció d’Educació: 

a) participar en l’avaluació del sistema educatiu, es-
pecialment en la qual correspon als centris escolars, 
a la funció directiva i a la funció docent, a través de 
l’anàlisi de l’organització, funcionament i resultats dels 
mateixos; 

b) participar en l’Agència Catalana d’Avaluació de la 
Qualitat Educativa i Docent; 

c) supervisar la pràctica docent i la funció directiva, 
assessorar i col·laborar en la seva millora i formació 
continuada i en la del funcionament dels centris, així 
com en els processos de reforma educativa i de renova-
ció pedagògica; 

d) informar sobre els programis i activitats de caràcter 
educatiu promoguts o autoritzats per l’Administració 
educativa, així com sobre qualsevol aspecte relacionat 
amb l’ensenyament que li sigui requerit per l’autoritat 
competent o que conegui a l’exercici de li seves funci-
ons, a través de els vies reglamentàries; 

e) col·laborar i coordinar-se amb els diferents serveis 
i unitats tècniques de la Conselleria d’Educació en el 
desenvolupament de les seves actuacions; 

f) afavorir la innovació en l’àmbit educatiu i impulsar 
els canvis metodològics i organitzatius que permetin la 
millora de processos i resultats; 

g) impulsar les actuacions prioritàries i promoure les 
actuacions generals que, en matèria educativa i de ges-
tió, adopti l’administració educativa; 

h) qualsevol altra que els atribueixi l’Administració edu-
cativa, dins l’àmbit de les seves competències.

2. Sense perjudici de les atribucions previstes a l’ar-
ticle 153 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, són atribucions de la inspecció educativa 
de Catalunya les següents: 

a) accedir a les diverses dependències dels centres edu-
catius i dels serveis educatius; 

b) examinar i comprovar l’adequació dels projectes edu-
catius i la resta de documentació acadèmica, pedagògica 
i administrativa dels centres i dels serveis educatius; 

c) requerir i rebre informació dels diferents sectors de la 
comunitat educativa i dels altres òrgans i serveis de l’Ad-
ministració educativa; 

zativa o econòmica, assoleixin millores en la qualitat 
de l’educació.

m) Les altres que se’n determinin reglamentàriament en 
interès de les funcions d’avaluació del sistema educatiu 
català.

3. L’Agència Catalana d’Avaluació de la Qualitat Edu-
cativa i Docent es constituirà com a organisme autònom 
independent adscrit al Parlament de Catalunya, dotat 
de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat per 
obrar per al compliment dels seus finalitats. L’Agència, 
gaudirà d’autonomia orgànica i funcional i es regirà pel 
previst en la present Llei, per les disposicions que la 
desenvolupin i pel seu estatut d’organització i funcio-
nament.

4. El procediment d’actuació de l’Agència Catalana 
d’Avaluació de la Qualitat Educativa i Docent que es 
determini en les normes de desenvolupament assegu-
rarà, en tot cas, que els processos d’avaluació siguin 
objectius i transparents, i facilitin la comparació dels 
resultats en el conjunt del territori de Catalunya.

5. L’estructura, el règim econòmic de funcionament i 
la composició de l’Agència Catalana d’Avaluació de la 
Qualitat Educativa i Docent es determinarà per llei, ga-
rantint en tot cas que els membres que formin part de la 
mateixa siguin elegits per les tres cinquenes parts dels 
membres del Parlament de Catalunya entre persones 
de reconegut prestigi en l’àmbit de l’educació o amb 
experiència en procediments avaluadors.

6. L’Agència Catalana d’Avaluació de la Qualitat Edu-
cativa i Docent, en funció de les seves competències i 
autonomia és la representant de l’administració educa-
tiva en els organismes nacionals, estatals i internacio-
nals d’avaluació educativa i podrà establir acords de 
col·laboració amb les universitats i altres institucions i 
entitats especialitzades nacionals o internacionals.

7. Per garantir la confidencialitat de les persones, unitats 
i institucions avaluades i l’objectivitat i imparcialitat 
de les seves intervencions, l’Agència Catalana d’Ava-
luació de la Qualitat Educativa i Docent establirà un 
codi deontològic d’actuació, que tindrà caràcter públic 
i preveurà com a condició necessària el procediment 
d’incorporació de l’opinió de les persones o unitats ava-
luades, sense perjudici de l’establert en aquesta matèria 
amb caràcter general per al personal al servei de l’Ad-
ministració pública.

caPítol ii. la insPecció del sistema educatiu

article 90. insPecció del sistema educatiu

1. L’Administració educativa exercirà la supervisió i la 
inspecció de tots els centres docents, serveis, programes 
i activitats, tant públics com privats, que integren el 
sistema educatiu no universitari de Catalunya, a fi d’as-
segurar el compliment de les lleis, la garantia dels drets 
i el compliment dels deures de quants participen en els 
processos d’ensenyament i aprenentatge, la millora del 
sistema educatiu i la qualitat de l’ensenyament.
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6. Amb la finalitat de garantir la necessària indepen-
dència i transparència de la funció inspectora es crea el 
Consell Català d’Inspecció Educativa, que es configura 
com a organisme autònom independent de la Generali-
tat, dotat amb personalitat jurídica pròpia i plena capa-
citat d’obrar per al compliment de les seves finalitats.

article 93. formació i avaluació de la insPecció edu-
cativa

1. El perfeccionament i actualització a l’exercici profes-
sional és un dret i un deure dels inspectors i inspectores 
d’Educació.

2. La Generalitat de Catalunya inclourà en els seus 
plans de formació permanent activitats que contribu-
eixin al perfeccionament i actualització professional 
dels inspectors i facilitarà l’assistència d’aquests a les 
esmentades activitats. Igualment, afavorirà l’assistència 
dels inspectors a aquelles activitats de formació i inno-
vació que, organitzades per altres entitats, institucions 
i organismes, preferentment amb la universitat, con-
tribueixin al millor desenvolupament del seu exercici 
professional.

3. En aquest mateix marc, la Generalitat de Catalunya 
establirà els requisits i condicions que els Inspectors 
d’Educació puguin desenvolupar i participar, per mitjà 
de llicències retribuïdes, en activitats de formació, in-
vestigació i innovació educativa.

4. L’administració educativa promourà i elaborarà plans 
d’avaluació de la inspecció educativa, amb la participa-
ció dels propis inspectors, per valorar el grau de conse-
cució dels objectius proposats i contribuir a la millora 
del seu funcionament.

5. La Generalitat de Catalunya fomentarà, així mateix, 
l’avaluació voluntària dels inspectors d’educació i dis-
posarà els procediments perquè els seus resultats siguin 
tinguts en compte en els concursos de trasllats i altres 
aspectes relacionats amb la promoció dels inspectors 
d’educació, junt amb les activitats de formació, inves-
tigació i innovació.

títol viii. de la cooPeració educativa

article 94. cooPeració educativa de la Generalitat

1. Indendentment de les competències que tenen les 
administracions locals en l’àmbit de l’educació, la Ge-
neralitat de Catalunya podrà delegar competències de 
gestió de determinats serveis educatius o de suport a 
l’educació als municipis o agrupacions de municipis 
que es configurin a l’efecte, i podrà establir convenis 
de col·laboració amb les corporacions locals en matèria 
educativa per: 

a) Vetllar pel compliment de l’escolaritat obligatòria.

b) Obtenir de forma àgil els solars necessaris per a la 
cons trucció de nous centres docents a temps per a la con-
secució de la planificació educativa.

d) requerir als directors, als titulars dels centres i als 
altres agents educatius que adaptin les seves actuacions 
a la normativa vigent; 

e) intervenir en la mediació dels conflictes que po-
guessin produir-se entre els diferents membres de la 
comunitat educativa, d’acord amb el que a tals efectes 
es determini.

f) qualsevol altra que els atribueixi l’Administració edu-
cativa, dins l’àmbit de les seves competències.

3. En l’exercici de les seves funcions, els inspectors 
tindran la consideració d’autoritat pública i com a tal 
rebran dels diferents membres de la comunitat educati-
va, així com de les altres autoritats i funcionaris, l’ajut 
i col·laboració precisos per al desenvolupament de les 
seves funcions.

article 92. funcionament de la insPecció educativa

1. Els funcionaris que exerceixen la inspecció educativa 
actuaran, en l’exercici de les seves funcions, de manera 
indiferent en els diferents ensenyaments i nivells que 
conformen el sistema educatiu, a excepció de l’univer-
sitari.

2. El funcionament de la inspecció educativa haurà 
d’afavorir, entre d’altres aspectes: 

a) el treball en equip i l’actuació coordinada de tots els 
inspectors d’educació; 

b) la coordinació entre els inspectors d’educació i altres 
responsables de la l’administració educativa, encarre-
gats d’impulsar la posada en marxa de diferents plans, 
programes i projectes en els centres educatius; 

c) les activitats que desenvolupin els centres, especial-
ment les referides a l’aplicació dels plans, programes i 
projectes que duguin a terme; 

d) les reunions periòdiques d’aquests amb el professorat, 
amb els diferents òrgans i de coordinació docent, i amb 
les famílies.

3. Per a contribuir a la millora contínua del sistema 
educatiu català, sistematitzar les diferents activitats i ac-
tuacions de la inspecció educativa, i garantir una conti-
nuïtat i coherència al desenvolupament de les mateixes, 
les funcions i atribucions encomanades a la inspecció 
educativa es desenvoluparan mitjançant la realització 
de plans d’actuació autonòmics i territorials

4. Els plans d’actuació establiran les accions de super-
visió, avaluació, assessorament i informació que hauran 
de realitzar els inspectors i inspectores d’educació, di-
rigides a la millora dels processos d’ensenyament, dels 
resultats de l’aprenentatge i de l’organització i funci-
onament dels centres. Així mateix, contemplaran els 
instruments de coordinació de la inspecció educativa 
amb altres serveis de suport extern als centres.

5. Per a millorar i desburocratitzar les actuacions dels 
inspectors educatius, l’administració educativa els fa-
cilitarà l’accés telemàtic a la informació necessària per 
a realitzar la seva feina, així com la protocolització in-
formatitzada de les seves actuacions.
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títol ix. del finançament del sistema

article 95. recursos econÒmics

1. L’Administració educativa contribuirà a la dotació 
dels recursos econòmics necessaris per promoure la 
qualitat educativa, garantir la cohesió social i donar 
compliment als objectius establerts en la present Llei, 
establint com a base de la seva contribució el 6% del 
PIB de Catalunya.

2. L’administració haurà de garantir que els recursos 
destinats als alumnes dels centres educatius de Catalu-
nya es trobi, com a mínim, a la mitjana de la despesa 
per alumne mitjana a la Unió Europea.

3. L’administració educativa haurà de reduir les despe-
ses de gestió del sistema educatiu i haurà d’augmentar 
la inversió directa a les escoles, i, de forma especial, els 
recursos que van directament als alumnes. Per fer-ho 
possible, el govern haurà de garantir que les escoles pu-
guin gestionar al menys un 75% del total de la despesa 
educativa sense comptar les despeses d’inversions.

4. Els principis que basen el sistema de finançament són 
l’equitat social en la distribució de recursos, les finalitats 
pedagògiques de la despesa, la transparència dels cri-
teris de repartiment de recursos, la subsidiarietat en la 
decisió de despesa, la rendició de comptes del recursos 
esmerçats, l’eficiència i eficàcia dels recursos posats en 
el sistema educatiu.

5. L’Administració educativa realitzarà un seguiment de 
les polítiques de despesa en matèria educativa. Aquest 
seguiment inclourà l’avaluació, amb criteris objectius, 
del grau d’eficàcia i d’eficiència en l’administració i de 
l’ús dels recursos previstos en la present Llei.

article 96. finançament dels centres Públics

1. La Generalitat de Catalunya haurà d’establir amb 
caràcter quadriennal el sistema de finançament dels 
centres públics. Aquest sistema s’haurà de presentar a 
l’inici de l’any natural en què es començarà a aplicar.

2. Un cop escollida la direcció d’un centre, l’administra-
ció educativa establirà signarà un contracte-programa 
de finançament plurianual, revisable anualment, que 
garanteixi l’estabilitat dels objectius del centre i que 
es basi tant en el sistema de finançament de les escoles 
vigent com en els projectes de direcció i educatius dels 
centres.

3. La Generalitat de Catalunya elaborarà una normativa 
de finançament, despesa i patrocini dels centres públics 
per a establir els criteris de finançament dels centres, 
permetre que puguin obtenir ingressos extraordinaris 
fruit de l’activitat de lloguer de locals o de patrocini i 
establir el procediment de rendició de comptes.

article 97. sistema de finançament

1. El sistema de finançament dels centres educatius de 
Catalunya es basarà en el mesurament objectiu de les 
necessitats mitjançant fórmules amb l’objectiu d’acon-
seguir una assignació equitativa de recursos entre les 
escoles.

c) Impulsar les activitats extraescolars, i promoure la 
relació entre la programació dels centres i l’entorn en 
el qual aquests desenvolupen la seva tasca.

d) Fomentar la convivència en els centres i participaran 
en la vigilància del compliment de l’escolaritat obliga-
tòria.

e) Acordar l’ús comunitari de les biblioteques muni-
cipals i les instal·lacions esportives i recreatives dels 
centres.

f) Les altres que les administracions acordin.

2. El Departament amb competències en educació es-
tablirà convenis i acords de col·laboració amb altres 
departaments per assolir els objectius fixats en la legis-
lació i planificació educativa. Sense prejudici d’altres 
tipus de cooperació, establirà la següent cooperació: 

a) Amb el Departament amb competències en interior, 
destinats a impulsar i promoure accions en l’àmbit es-
colar relatives a la seguretat personal i ciutadana dels 
estudiants, a millorar el seu coneixement de les Cossos 
de Seguretat i a col·laborar en la prevenció i eradicació 
de les conductes violentes que puguin produir-se en 
l’entorn escolar.

b) Amb el Departament amb competències en justícia, 
destinats a afavorir la formació, l’educació i la reinserció 
dels interns en centres penitenciaris i dels condicionals 
alliberats.

c) Amb els Departaments competents en política social, 
salut, i treball per al desenvolupament dels plans d’acci-
ons, programes i protocols inclosos en la present llei.

3. L’Administració educativa establirà convenis i acords 
de col·laboració amb les universitats catalanes, desti-
nats a: 

a) Millorar la qualitat educativa.

b) Formació inicial i permanent del professorat.

c) Potenciació del trilingüisme.

d) Promoció i incorporació del professorat als departa-
ments universitaris.

e) Incentiu de la investigació per part del professorat 
no universitari.

f) Extensió i difusió de l’educació permanent de les 
persones adultes.

4. L’Administració educativa promourà la participació 
d’altres institucions i entitats, les associacions profes-
sionals, les organitzacions no governamentals i altres 
entitats empresarials i sindicals, per al desenvolupa-
ment i impuls de programes i activitats relacionades 
amb l’Educació.

5. De manera especial, la Generalitat de Catalunya col-
laborarà amb les autoritats educatives espanyoles i eu-
ropees de cara a coordinar les seves accions educatives 
i establir la major compatibilitat possible en els sistemes 
estadístics de l’educació.
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necessitats del món rural, i l’alumnat amb necessitats 
específiques.

article 98. concerts

1. L’Administració educativa podrà subscriure concerts 
educatius amb centres privats o d’iniciativa social que, 
en ordre a la prestació del servei d’interès públic de 
l’educació i a la llibertat d’elecció de centre, impartei-
xin els ensenyaments d’Infantil, Primària, Secundària 
i Batxillerat; sempre que així ho sol·licitin i reuneixin 
els requisits previstos en les lleis educatives, inclosos 
els requisits mínims dels centres recollits en la present 
Llei.

2. Els centres privats que ofereixin ensenyaments obli-
gatoris o declarats gratuïts en aquesta Llei i satisfacin 
necessitats d’escolarització, en el marc del que està es-
tablert en la normativa orgànica, podran acollir-se al 
règim de concerts en els termes establerts legalment. 
Els centres que accedeixin al règim de concerts podran 
formalitzar el corresponent concert amb el Departa-
ment, d’acord amb el procediment que reglamentària-
ment estableixi el Govern.

3. A l’efecte del que disposa l’apartat anterior, tindran 
preferència per acollir-se al règim de concerts aquells 
que atenguin poblacions escolars de condicions eco-
nòmiques desfavorides o els que realitzin experièn-
cies d’interès pedagògic per al sistema educatiu. En 
qualsevol cas, tindran preferència els centres que, bo 
i complint els criteris assenyalats, estiguin constituïts i 
funcionin en règim de cooperativa.

4. En subscriure el concert, el centre de titularitat pri-
vada s’incorpora a la prestació del Servei d’Educació de 
Catalunya, amb les obligacions i els drets que resulten 
de la regulació bàsica de la matèria, del que estableix 
aquesta Llei i, molt específicament, els preceptes legals 
relacionats amb la participació de la comunitat educa-
tiva en el centre, la coresponsabilitat en l’escolarització 
de l’alumnat, la impartició del currículum i la gratuïtat 
dels ensenyaments, sempre amb el respecte a les compe-
tències, l’autonomia i el caràcter propi d’aquests centres 
i de les seves titularitats.

5. L’import del mòdul econòmic per unitat escolar no 
podrà ser inferior al que es fixi en els Pressuposts Ge-
nerals de l’Estat en cap de les quantitats en les que es 
diferencia l’esmentat mòdul d’acord amb el que s’esta-
bleix en l’apartat següent.

6. La quantia del mòdul econòmic del concert per unitat 
escolar en centres ordinaris es determina en la Llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb els criteris establerts en la legislació orgànica i 
com a garantia d’igualtat d’oportunitat i de gratuïtat. 
El mòdul establert assegurarà la suficiència econòmica 
considerant la diversa realitat dels centres objecte de 
concert, disposant d’una plantilla de professorat en els 
nivells concertats anàloga a la dels centres públics. D’al-
tra banda, i amb la finalitat d’harmonitzar suficiència 
econòmica i diversitat de realitats dels centres docents, 
a més de les especificacions establertes en la regula-
ció orgànica, comprendrà dotació addicional de perso-
nal docent i del mòdul de despeses de funcionament, 

2. El sistema de finançament estarà composat per un 
sistema bàsic de finançament de les escoles, per un sis-
tema de finançament compensatori, i per un sistema de 
finançament central.

3. El fons bàsic de finançament dels centres educatius de 
Catalunya està composat per les transferències directes 
als centres educatius fruit del contracte-programa sig-
nat per la Generalitat de Catalunya i el centre. Aquest 
sistema estarà basat en quatre components: 

a) L’assignació bàsica per estudiant, que haurà d’estar 
definida en funció del nombre d’estudiants i ajustada per 
les raons pedagògiques de cada grau o nivell educatiu.

b) L’assignació per millora del currículum que haurà 
d’estimular les escoles per concentrar-se en àrees del 
currículum especialment importants per a la millora 
del sistema educatiu, així com per a la implementació 
de plans d’innovació educativa.

c) L’assignació per necessitats suplementàries de l’edu-
cació haurà d’establir un sistema de ponderació equi-
tatiu per a aquells alumnes amb necessitats educatives 
especials. La Generalitat de Catalunya, amb l’ajuda de 
l’Institut Català d’Estadística haurà d’elaborar un índex 
de desavantatge educativa que permeti mesura aquest 
indicador.

d) L’assignació per necessitats estructurals dels centres 
educatius ha de tenir en compte un conjunt de factors 
amb relació a les diferències dels centres tals com els 
costos de manteniment, o la distribució dels centres en 
llocs de major dispersió territorial. Les necessitats es-
tructurals han de tenir en compte els costos addicionals 
en què incorren les escoles rurals i petites per mantenir 
un currículum comparable al disponible a les escoles 
de major mida.

4. El fons compensatori de finançament estarà composat 
pels recursos necessaris per garantir la gestió i l’equitat 
del sistema. Aquest fons estarà composat per: 

a) El sistema català d’ajudes i beques segons el que s’es-
tableix a l’article 99 de la present llei.

b) El fons addicional per assoliment d’objectius que es 
repartirà entre els centres que hagin obtingut un major 
progrés dels seus resultats en base a les avaluacions 
externes i als objectius dels plans educatius i de direc-
ció.

5. El fons central de finançament estarà composat per: 

a) Els recursos de gestió del sistema educatiu. La Gene-
ralitat haurà de garantir un sistema suficient de gestió 
del sistema educatiu tot garantint la seva racionalització 
i desburocratització. Per assolir aquests objectius, les 
despeses de gestió de l’administració educativa no po-
drà superar el 5% del total de despesa educativa i el seu 
augment anual no podrà estar per sobre de l’augment 
del PIB.

b) El fons de cohesió intercomarcal haurà de promoure 
l’equitat territorial en l’exercici del dret a l’educació de 
qualitat i en llibertat. Per al repartiment equitatiu dels 
recursos es tindran en compte com a factors preferents: 
la població escolaritzada, la dispersió geogràfica, les 
zones amb població en risc d’exclusió, les específiques 
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2. La Generalitat de Catalunya garantirà la gratuïtat dels 
llibres de text i del material escolar en tota l’etapa obli-
gatòria, i per a tot l’alumnat matriculat en centres sostin-
guts amb fons públics. A més establirà ajuts de caràcter 
universal per als llibres de texts i el material escolar en 
les etapes educatives infantil i postobligatoris.

3. La prestació dels serveis de desplaçament escolar i de 
menjador escolar serà gratuïta per a l’alumnat d’educa-
ció infantil, primària, secundària, batxillerat i formació 
professional matriculat en centres sostinguts amb fons 
públics quan hagi de desplaçar-se a més de dos quilò-
metres fora del seu nucli de població de residència, sigui 
dins del seu terme municipal o fora d’ell, a causa de la 
falta d’oferta educativa en el seu nucli de població o a 
l’elecció de centre fora del nucli.

4. Les prestacions per als serveis complementaris seran 
de caràcter universal per a les famílies que compleixin 
els requisits i en cap cas no estaran condicionades per 
les consignacions pressupostàries, ni podran augmentar 
anualment per sobre de l’evolució del PIB. En tot cas, 
no contribuiran al cost dels serveis complementaris les 
famílies de l’alumnat que es trobi en situació de difi-
cultat social extrema o risc d’exclusió, quedant inclosos 
en aquest supòsit els fills i fills de dones ateses en els 
centres d’acolliment per a dones maltractades.

5. Per assolir els objectius d’aquest article, la Generalitat 
haurà de destinar al sistema un mínim del 15% dels 
recursos destinats a polítiques educatives.

6. La Generalitat podrà establir convenis amb entitats 
de l’àmbit privat per incorporar les beques i ajuts ofer-
tats al sistema català de beques i ajuts i per fomentar la 
creació de nous ajuts a l’estudi en l’àmbit privat.

7. A fi de garantir l’excel·lència educativa i la mobilitat 
social de l’alumnat, la Generalitat posarà en marxa anu-
alment una convocatòria de beques d’excel·lència per a 
aquells alumnes procedents de famílies amb recursos 
limitats que tinguin un talent especial en algunes de les 
àrees de coneixement o de pràctica. Les beques per-
metran que l’alumne es pugui escolaritzar en un centre 
d’excel·lència nacional o internacional que permetin 
optimitzar el talent de l’alumne.

disPosicions addicionals

disPosició addicional Primera

S’autoritza la Generalitat de Catalunya per aprovar, en 
un termini no superior a dos anys des de l’entrada vi-
gor de la present Llei, aquelles disposicions que siguin 
necessàries per al desenvolupament i execució de la 
mateixa.

disPosició addicional seGona

La Generalitat de Catalunya té un termini de tres mesos 
des de l’aprovació de la Llei per elaborar un nou Decret 
de drets i deures en l’àmbit educatiu que s’adapti a les 
disposicions de la present llei.

en aquells centres que requereixin una ampliació de 
plantilla prevista per als centres ordinaris, per atendre 
alumnat amb específiques necessitats educatives, amb 
criteris anàlegs als dels centres públics.

Els mòduls econòmics ordinaris dels concerts correspo-
nents a les despeses de funcionament i altres despeses es 
revaloritzaran anualment conforme a l’Índex de Preus 
al Consum existent a Catalunya.

7. Les quantitats corresponents als salaris del personal 
docent a que fa referència l’apartat anterior, possibilita-
ran l’equiparació gradual de la seva remuneració amb la 
del professorat públic de les respectives etapes.

8. La Generalitat de Catalunya incrementarà els mòduls 
per als centres concertats que escolaritzin alumnes amb 
necessitat específica de suport educatiu en una major 
proporció a l’establerta amb caràcter general.

9. La Llei de pressupostos determina la quantia del 
mòdul del concert per als centres específics d’educa-
ció especial, en condicions anàlogues a les dels centres 
públics.

10. El Departament, d’acord amb els titulars dels centres 
privats concertats, establirà els criteris per a l’autorit-
zació del cobrament de les activitats complementàries, 
d’acord amb el que preveu la legislació orgànica.

11. El Departament concertarà els programes de quali-
ficació professional inicial que imparteixin els centres 
privats que compleixin les condicions previstes a l’apar-
tat 2 d’aquest article. Aquests concerts tindran caràcter 
singular.

12. Els concerts, prèvia sol·licitud del/de la titular del 
centre, es renoven sempre que es mantinguin els requi-
sits que determinaren la seva aprovació i no es donin 
causes de no renovació previstes en la regulació orgàni-
ca. La renovació es fa pel període previst a la regulació 
aplicable.

13. El concert educatiu és un instrument sinalagmàtic. 
En conseqüència, en cas d’incompliment de les obliga-
cions del centre derivades de la subscripció del concert 
educatiu recollides en la normativa vigent, els serà apli-
cable el procediment sancionador previst a la legislació 
orgànica. Al seu torn, l’incompliment de les obligacions 
que contrau l’Administració, particularment pel que fa 
a la garantia de la gratuïtat efectiva dels ensenyaments 
objecte de concert i el respecte a les atribucions de les 
titularitats, comportarà per part d’aquestes el dret a res-
titució i indemnització.

14. La jurisdicció competent en matèria de concerts 
educatius és la Contenciós-Administrativa.

article 99. sistema català de beques i ajuts a l’es-
tudi

1. Per la present Llei es crea, en coordinació amb les 
administracions educatives de l’Estat, el sistema català 
de beques i ajuts a l’estudi que garanteixi el dret a la 
gratuïtat de l’ensenyament obligatori, a la solidaritat, 
a la igualtat d’oportunitats per a tots els nivells educa-
tius, i el premi a l’esforç i el rendiment a l’ensenyament 
postobligatori.
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disPosició addicional setena

L’administració educativa ha d’elaborar en un termi-
ni màxim d’un any el pla de detecció i atenció precoç 
dirigides a la població infantil de zero a sis anys així 
com el protocol de col·laboració i coordinació entre els 
recursos sanitaris, socials i educatius, per garantir una 
detecció i atenció precoç coordinada. Per a això s’haurà 
de constituir una taula de treball entre les conselleries 
implicades i els agents socials.

disPosició addicional vuitena

El Departament encarregat de la formació elaborarà 
abans de l’inici del següent curs acadèmic a l’aprovació 
de la present llei del protocol d’actuació per gestionar la 
matrícula viva de forma coordinada amb el departament 
amb competències en gestió de la immigració.

disPosició addicional novena

Reglamentàriament es determinaran els requisits for-
matius que hagi de complir el tutor d’alumnes i alumnes 
amb sobredotació article 43.1.

disPosició addicional desena

La Generalitat presentarà el Sistema Català de Formació 
Permanent del Professorat així com la xarxa de centres 
del professorat en el termini màxim de divuit mesos a 
comptar des de l’aprovació de la llei.

disPosició addicional onzena

La Generalitat elaborarà el catàleg de malalties profes-
sionals tal com especifica l’article 53.3 de la present llei 
en el termini d’un any i el sotmetrà a acord del conjunt 
del professorat de Catalunya.

disPosició addicional dotzena

En un termini no superior a un any des de l’aprovació 
de la llei el govern crearà l’Agència Catalana d’Avalua-
ció de la Qualitat Educativa i Docent a què es refereix 
l’article 89 de la present llei i aprovarà el Pla d’avaluació 
general del sistema educatiu tal com apareix a l’article 
86.1 de la present llei.

disPosició addicional tretzena

A més, en aquell mateix període de temps, la Genera-
litat crearà el Consell Català d’Inspecció Educativa a 
què es refereix l’article 92.6 de la llei.

disPosició addicional catorzena

Les repercussions econòmiques que puguin derivar-se 
de l’aplicació del que preveu aquesta Llei seran exigibles 
a partir del proper exercici pressupostari.

disPosició deroGatÒria única

Queden derogades quantes disposicions de rang igual 
o inferior s’oposin a la present Llei.

disPosició addicional tercera

La Generalitat de Catalunya té un termini de sis mesos 
des de l’aprovació de la Llei per determinar reglamen-
tàriament: 

1. El Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de 
la Convivència a què es refereix a l’article 10.2 de la 
present llei.

2. El Registre Central d’Incidències a què es refereix 
l’article 10.4.

3. L’observatori de la convivència escolar a què es refe-
reix l’article 10.5 de la present llei.

4. Les aules de convivència a què es refereix l’article 
14.1 de la present llei

5. Les unitats específiques de reeducació a què es refe-
reix l’article 14.2 de la present llei.

disPosició addicional quarta

Els centres tindran el termini d’un any des de l’aprova-
ció de la Llei per a: 

1. El Pla de Convivència a què es refereix el 12.3 de la 
present llei.

2. La Comissió de Convivència del Consell Escolar a 
què es refereix el 12.4 de la present llei.

3. Crear les aules de convivència a què es refereix l’ar-
ticle 14.1 de la present llei.

4. Les unitats específiques de reeducació a què es refe-
reix l’article 14.2 de la present llei.

5. Adaptar Reglament de règim interior del centre a la 
nova normativa desplegada.

disPosició addicional cinquena

La Generalitat té un termini màxim de dos anys des de 
l’aprovació de la Llei per a aprovar els projectes de llei 
que la desenvolupen: 

1. El Projecte de Llei de Qualificacions i Formació 
Professional de Catalunya previst a l’article 74.1 de la 
present llei.

2. El Projecte de Llei l’Educació Permanent d’Adults 
previst a l’article 85.10 de la present llei i que substituei-
xi la Llei 3/1991, de 8 de març, de Formació d’Adults.

disPosició addicional sisena

1. La Generalitat haurà de presentar un nou mapa es-
colar de Catalunya tal i el pla de construcció tal com 
especifiquen els articles 17.2 i 17.3, així com el mapa 
de l’educació infantil recollit a l’article 60.4 abans del 
final de l’any en que la llei s’aprovi.

2. A més, i en aquell mateix període de temps, hau-
rà d’elaborar el mapa de la Formació Professional de 
Catalunya a què es refereix l’article 74.4 de la present, 
així com la xarxa de centres integrats de formació pro-
fessional de l’article 78.1, i el Pla General de Formació 
Permanent per als Titulats Superiors de Formació Pro-
fessional tal com consta a l’article 8.3 de la llei.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	el	replante
jament	de	l’estudi	informatiu	i	d’impacte	
ambiental	del	projecte	«Millora	general.	
Nova	carretera.	Connexió	oest	de	la	va
riant	sud	de	Lleida	(C13)	amb	la	carre
tera	A2.	Tram	Lleida		Alcarràs»
Tram. 250-01599/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 11.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49857)

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

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a optar a l’hora de redactar i executar el projecte 
de construcció de la via coneguda com a “variant sud 
de Lleida” actualment en fase d’estudi informatiu, pel 
aquell traçat que garanteixi el màxim consens amb els 
ajuntaments afectats i els diferents agents polítics i soci-
als i que permeti, alhora, la descongestió del trànsit de 
pas per la ciutat i la preservació del patrimoni agrícola 
i ambiental de l’Horta.»

disPosicions transitÒries

disPosició transitÒria Primera

En tant es constitueixin els òrgans que cregui la present 
Llei, continuaran exercint les competències en aquesta 
matèria els òrgans a què actualment els correspongui.

disPosició transitÒria seGona

En les matèries la regulació de les quals remet la pre-
sent Llei a ulteriors disposicions reglamentàries, i en 
tant aquestes no siguin dictades, seran d’aplicació, en 
cada cas, les normes d’aquest rang que ho siguin a la 
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, sempre que no 
s’oposin al disposat en ella.

disPosició final

La present Llei entrarà en vigor al mes de la seva apro-
vació.

Palau del Parlament, 9 de març de 2009

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, 
Montserrat Nebrera González, Carina Mejías Sánchez, 
Jordi Montanya i Mías, Juan Bertomeu i Bertomeu, Jo-
sep Enric Millo i Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Rafel 
Luna i Vivas, Rafael López i Rueda
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Proposta	de	resolució	sobre	la	comuni
cació	ferroviària	del	Bages
Tram. 250-01618/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 11.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49803)

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

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

1. Donar prioritat a la concreció i implementació de les 
solucions per millorar la comunicació ferroviària amb 
el Bages, a curt i mig termini, que es contemplen a la 
“Proposta de millora del sistema ferroviari del Bages”, 
presentada recentment per la Secretaria de Mobilitat.

2. Estudiar possibles alternatives de traçat o millora de 
traçats actuals, que permetin la connexió directa per 
velocitat alta del Bages amb el port i aeroport, donat el 
llarg termini que es preveu per l’execució de l’EFT.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	interven
ció	del	Govern	en	la	negociació	i	el	pa
gament	de	les	indemnitzacions	per	les	
expropiacions	de	les	obres	de	desdo
blament	del	tram	entre	Reus	i	Alcover	
de	la	carretera	C14
Tram. 250-01612/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 11.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49855)

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

«El Parlament de Catalunya expressa la seva preocu-
pació per la situació en que es troben els afectats per 
les expropiacions de l’autovia Reus - Alcover, que no 
han percebut els imports fixats pel Jurat d’Expropiació 
de Tarragona, i insta el Govern de la Generalitat a re-
alitzar les gestions al seu abast per tal de facilitar una 
resolució ràpida de la greu problemàtica generada pels 
cobraments pendents.»
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Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	compensar	els	usua
ris	per	les	alteracions	del	servei	de	ro
dalia	a	causa	de	les	obres	de	la	sortida	
nord	de	Barcelona	del	tren	d’alta	velo
citat
Tram. 250-01628/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 11.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49800)

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

«El Parlament insta al Govern a donar suport al procés 
de negociació iniciat entre el MIFO, l’ADIF, Renfe i els 
usuaris del ferrocarril per tal d’establir, millores en el 
servei, reduir de les afectacions de les obres, establir 
millores en el bono-tren, en les màquines expenedores 
de bitllets, informació presencial als usuaris i sistemes 
ràpids de compensació de tarifes en cas de retards, així 
com les demés actuacions que ajudin a millorar el ser-
vei ferroviari a l’àmbit afectat per les obres.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
del	Consell	de	Treball	Autònom	de	Ca
talunya
Tram. 250-01622/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de 
la CTICT, 19.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49839)

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

«1. Crear el Consell del Treball Autònom de Catalunya, 
dotant-lo dels recursos necessaris per tal que aquest 
pugui complir amb les seves funcions.

2. Garantir que en el Consell del Treball Autònom de 
Catalunya es donarà cabuda a les entitats, patronals 
i sindicats relacionats amb el treball autònom de Ca-
talunya.

3. Dur a terme tots els mecanismes necessaris perquè hi 
hagi un representant del Consell del Treball Autònom 
de Catalunya al Consell del Treball Autònom d’àmbit 
estatal.»
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Proposta	de	resolució	sobre	el	traçat	de	
la	variant	sud	de	Lleida
Tram. 250-01633/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 11.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49856)

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

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a optar a l’hora de redactar i executar el projecte 
de construcció de la via coneguda com a “variant sud 
de Lleida” actualment en fase d’estudi informatiu, pel 
aquell traçat que garanteixi el màxim consens amb els 
ajuntaments afectats i els diferents agents polítics i soci-
als i que permeti, alhora, la descongestió del trànsit de 
pas per la ciutat i la preservació del patrimoni agrícola 
i ambiental de l’Horta.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	servei	d’autobús	entre	el	nucli	ur
bà	de	Capellades	(Anoia)	i	l’estació	de	
Ferrocarrils	de	la	Generalitat	en	aquest	
municipi
Tram. 250-01632/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 11.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49733)

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

«El Parlament celebra la millora del servei d’autobús 
entre Capellades i l’estació de FGC d’aquest municipi 
realitzada el passat 15 de desembre de 2008 pel depar-
tament de Política Territorial d’acord amb l’Ajuntament 
i demana al Govern estudiar la possibilitat d’ampliar 
el servei en cas que en un futur hi hagués una variació 
de la demanda.»
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Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo
ració	de	les	entitats	municipals	descen
tralitzades	al	Pla	d’equipaments	cultu
rals	de	Catalunya
Tram. 250-01642/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 17.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49938)

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

«1. Incorporar les entitats municipals descentralitzades 
al Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya com a 
delimitacions d’ordre intramunicipal tot equiparant-les 
amb els municipis segons dimensió demogràfica atesa 
la competència de les entitats municipals descentralit-
zades en les activitats culturals.

2. Continuar donant el suport necessari a les entitats 
municipals descentralitzades per tal que segueixin ofe-
rint serveis públics de qualitat i afavorir així la seva 
inclusió en la planificació governamental sobre polí-
tiques culturals.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	títol	de	transport	per	a	majors	de	
seixantacinc	anys	amb	rendes	baixes	
en	el	sistema	tarifari	integrat	de	l’Auto
ritat	del	Transport	Metropolità
Tram. 250-01634/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 11.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49801)

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

«El Parlament insta al Govern a que en el marc dels 
treballs per a la integració tarifària del conjunt del 
territori, prevista per a l’any 2012 en el Pla Transport 
de Viatgers de Catalunya recentment aprovat, s’analit-
zin i determinin els mecanismes de tarifació social del 
transport públic per a col·lectius determinats, entre ells 
el de les persones més grans de 65 anys, tot tenint en 
compte la necessitat de garantir la viabilitat del marc de 
finançament del sistema i els sistemes de compensació 
de les bonificacions que es determinin.»
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Proposta	de	resolució	sobre	l’establi
ment	d’un	sistema	de	bonificacions	per	
a	famílies	nombroses	en	el	transport	pú
blic
Tram. 250-01646/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 11.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49802)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a establir, durant el 2009, un sistema de 
bonificacions i exempcions per a famílies nombroses, 
que doni compliment a les sentències dictades pel Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya i pel Tribunal 
Suprem.»

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	a	
les	comunitats	catalanes	a	l’exterior
Tram. 250-01647/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 51727).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	paralit
zació	del	projecte	de	construcció	de	la	
variant	de	Ponts	en	el	tram	entre	Oliola	
i	Ponts	de	la	carretera	C14
Tram. 250-01643/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 11.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49732)

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

«El Parlament insta al Govern a incloure dins el pro-
jecte constructiu de la variant de la C-14 al seu pas 
per Ponts, un itinerari que faciliti l’accés del trànsit a 
aquesta població per tal que es pugui seguir utilitzant 
la seva àmplia oferta de serveis i alhora la convenièn-
cia d’ajustar els terminis d’execució de l’obra al pla de 
reconversió i de modernització de la seva economia, 
sobretot del seu sector terciari, per tal de permetre la 
seva diversificació i poder aprofitar millor les noves 
oportunitats que oferirà la variant.»
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Proposta	de	resolució	sobre	la	instal
lació	de	pantalles	acústiques	al	pas	ele
vat	de	la	carretera	C234	a	Gavà	i	sobre	
el	recobriment	de	la	calçada	amb	asfalt	
sonoreductor
Tram. 250-01650/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	de	revisió	dels	
pressupostos	de	la	Generalitat	per	al	
2009
Tram. 250-01651/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes 
- Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	dret	dels	
pares	a	elegir	la	llengua	oficial	de	l’edu
cació	infantil	i	el	primer	cicle	de	primària	
de	llurs	fills
Tram. 250-01649/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	de	l’eix	viari	entre	Lleida,	Solsona,	
Berga,	Ripoll	i	Figueres	i	del	tram	entre	
Alfarràs	i	Ripoll	de	la	carretera	C26
Tram. 250-01653/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	sol·licitud	
de	contenció	i	racionalització	de	la	des
pesa	pel	que	fa	a	informació	publicità
ria	dels	departaments	de	la	Generalitat	i	
dels	organismes	públics	adscrits	o	amb	
participació	majoritària
Tram. 250-01654/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi (reg. 51727 i 51853).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reclama
ció	al	Govern	de	l’Estat	de	descomptes	i	
subvencions	per	al	transport	de	merca
deries	per	l’autopista	AP2	entre	Fraga	
i	Alfajarín
Tram. 250-01652/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	afrontar	la	crisi	del	
sector	ramader
Tram. 250-01656/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante
niment	d’un	parc	de	bombers	dins	del	
terme	municipal	de	Girona
Tram. 250-01657/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 51727).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	il·lu	mi
nació	de	les	rotondes	de	les	carreteres	
T310,	T312	i	T314	al	Baix	Camp
Tram. 250-01655/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	i	la	posada	en	funcionament	
d’un	institut	d’ensenyament	secundari	
a	Móra	d’Ebre	(Ribera	d’Ebre)
Tram. 250-01660/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	del	nou	servei	de	diagnòstic	
PETTC	a	l’Hospital	de	la	Vall	d’Hebron,	
de	Barcelona
Tram. 250-01658/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	del	consultori	local	de	la	Bisbal	
del	Penedès	(Baix	Penedès)	i	la	licita
ció	i	l’execució	immediata	de	la	resta	
de	consultoris	locals	i	centres	d’aten
ció	primària	anunciats	a	la	publicació	
del	2006	Mil dies invertint en salut
Tram. 250-01659/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.



23 de març de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 428

78

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
immediata	de	la	Llei	de	l’Estat	40/2003,	
de	protecció	a	les	famílies	nombroses,	
en	matèria	de	tarifes	de	transport	pú
blic
Tram. 250-01663/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reduc
ció	dels	peatges	de	l’autopista	AP7	al	
tram	entre	el	Vendrell	i	Cambrils	per	les	
obres	de	construcció	del	tercer	carril
Tram. 250-01661/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	desen
volupament	d’un	programa	d’accions	
per	a	prevenir	l’addicció	als	jocs	digi
tals	d’infants	i	adolescents
Tram. 250-01662/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	condi
cionament	de	la	coberta	de	la	nau	i	el	
caputxó	del	campanar	de	l’església	de	
Sant	Lliser	d’Arcalís,	a	Soriguera	(Pallars	
Sobirà)
Tram. 250-01666/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	consti
tució	de	la	Generalitat	com	a	soci	de	ca
pital	risc	per	als	empresaris	del	sector	
agrari
Tram. 250-01664/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	desafec
tació	de	la	caserna	de	la	Guàrdia	Civil	
de	Ripoll
Tram. 250-01665/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obsequi	
de	la	seu	de	Ginebra	de	les	Nacions	
Unides	amb	una	reproducció	de	l’Es
culapi
Tram. 250-01669/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi (reg. 51727 i 51853).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
pressupostària,	l’adjudicació	i	l’execució	
de	la	segona	fase	de	les	obres	del	CEIP	
Joan	Plana,	a	Puigpelat	(Alt	Camp)
Tram. 250-01667/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garan
timent	de	l’estabilitat	de	la	plantilla	do
cent	del	SES	Cristòfor	Colom,	al	barri	
del	Bon	Pastor,	de	Barcelona
Tram. 250-01668/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	places	de	centre	residencial	d’acció	
educativa
Tram. 250-01672/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	comme
moració	del	350è	aniversari	del	Tractat	
dels	Pirineus
Tram. 250-01670/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	places	de	centre	residencial	d’edu
cació	intensiva
Tram. 250-01671/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’accés	als	
continguts	de	la	Generalitat	per	mitjà	
d’aplicacions	i	ginys	en	català	per	a	na
vegadors	d’internet,	l’escriptori	de	l’or
dinador	i	dispositius	mòbils
Tram. 250-01675/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	saneja
ment	del	polígon	industrial	de	Camara
sa	(Noguera)
Tram. 250-01673/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	l’estabilitat	i	la	consolidació	del	tram	
de	la	línia	del	tren	d’alta	velocitat	a	l’Hos
pitalet	de	Llobregat	i	sobre	la	suspensió	
de	les	obres	d’excavació	del	túnel	ferro
viari	a	l’Eixample	de	Barcelona
Tram. 250-01674/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conces
sió	administrativa	d’una	zona	a	la	cos
ta	del	Delta	de	l’Ebre	per	a	la	cria	del	
musclo
Tram. 250-01678/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	patí	de	
vela
Tram. 250-01676/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’arranja
ment	dels	camins	del	Delta	de	l’Ebre
Tram. 250-01677/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforça
ment	de	la	seguretat	a	les	instal·lacions	
aeroportuàries	i	al	servei	de	rodalia	de	
Renfe	a	l’aeroport	del	Prat
Tram. 250-01681/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 51727).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
de	l’elaboració	dels	informes	paisatgís
tics	obligatoris	per	a	atorgar	els	permi
sos	d’obres
Tram. 250-01679/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
immediata	del	Decret	251/2005,	del	22	
de	novembre,	pel	qual	s’estableixen	les	
mesures	d’implementació	d’un	sistema	
de	pesatge,	classificació	i	marcatge	de	
canals	porcines
Tram. 250-01680/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	de	la	carretera	Interpolar	Sud	
amb	un	traçat	que	no	divideixi	el	nucli	
urbà	de	Bellaterra,	a	Cerdanyola	del	Va
llès
Tram. 250-01685/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regla
mentació	de	la	senyalització	de	les	ca
ses	de	turisme	rural	a	la	xarxa	viària
Tram. 250-01682/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	defensa	
dels	grups	de	cultura	popular	i	tradicio
nal	que	fan	ús	de	materials	pirotècnics
Tram. 250-01684/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi (reg. 51727 i 51853).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’orientadors	laborals
Tram. 250-01708/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
de	la	tramitació	dels	ajuts	a	la	interna
cionalització	de	les	empreses	i	sobre	la	
gestió	compartida	amb	les	cambres	de	
comerç
Tram. 250-01686/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	campa
nya	de	promoció	turística	de	la	Costa	
Brava	i	el	Pirineu	de	Girona
Tram. 250-01707/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.
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3.10.25.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal
lació	d’un	senyal	d’hospital	a	la	sortida	
100	de	l’autopista	C32	de	Mataró
Tram. 250-01712/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	im
mediat	de	les	tasques	de	manteniment	
de	la	carretera	C17	de	les	Masies	de	
Voltregà	a	Ripoll	per	a	garantir	la	segu
retat	viària
Tram. 250-01709/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
del	servei	de	radiologia	a	l’Àrea	Bàsica	
de	Salut	del	Masnou
Tram. 250-01711/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’atorga
ment	dels	ajuts	per	a	l’enllumenat	pú
blic	de	Cabra	del	Camp	(Alt	Camp)
Tram. 250-01714/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	vaccina
ció	contra	el	virus	del	papil·loma	humà	
de	les	joves	entre	dotze	i	quinze	anys	
que	no	hagin	tingut	aquesta	opció	al	
centre	escolar	i	l’establiment	d’un	pro
tocol	de	seguiment	per	a	la	població	de	
risc
Tram. 250-01713/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula
ció	dels	talls	de	carreteres	per	part	de	
col·lectius	com	a	mesura	de	protesta
Tram. 250-01717/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	licitació	
de	l’obra	de	l’estació	depuradora	d’ai
gües	residuals	i	dels	col·lectors	de	Ca
bra	del	Camp	(Alt	Camp)
Tram. 250-01715/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	d’una	residència	per	a	gent	gran	
al	barri	de	Ca	n’Anglada,	de	Terrassa	
(Vallès	Occidental)
Tram. 250-01716/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi (reg. 51727 i 51853).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	a	
l’organització	del	tercer	campionat	na
cional	de	botifarra
Tram. 250-01722/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforça
ment	de	la	seguretat	laboral	en	els	pro
jectes	d’obra	pública
Tram. 250-01718/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	informa
ció	als	grups	parlamentaris	i	a	les	co
missions	parlamentàries	de	les	visites	
oficials	de	parlamentaris	d’altres	països	
o	comunitats	autònomes
Tram. 250-01721/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garan
timent	i	la	gratuïtat	del	servei	«Sanitat	
respon»	a	la	Terra	Alta
Tram. 250-01730/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	retirada	
del	Pla	director	urbanístic	de	l’àrea	re
sidencial	estratègica	de	Ripoll
Tram. 250-01723/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
del	programa	d’ajuts	a	la	mobilitat	per	a	
estudiants	de	cicles	formatius	de	grau	
superior	que	habiten	en	zones	de	baixa	
densitat	de	població
Tram. 250-01724/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	noam
pliació	a	la	segona	corona	metropolita
na	de	les	restriccions	de	velocitat	i	so
bre	la	reducció	proporcional	del	preu	
del	peatge	en	les	vies	de	peatge	amb	
aquestes	restriccions
Tram. 250-01733/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli
ment	de	la	legislació	vigent	en	matèria	
d’incineració	de	residus	a	les	fàbriques	
de	ciment
Tram. 250-01731/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 52023).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	les	
obres	de	construcció	de	l’institut	d’edu
cació	secundària	Montserrat	Miró,	a	
Montcada	i	Reixac	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-01732/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 51727, 51853 i 51866).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2009 al 19.03.2009).

Finiment del termini: 20.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2009.



Núm. 428 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de març de 2009

93

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

anys 70 i 80 que en treballs de sedimetologia van posar 
el nom de Gandesa a les principals revistes internacio-
nals de l’especialitat. Arran d’això, es van desenvolupar 
diverses activitats, con visites geològiques i excursions 
de camp amb geòlegs d’altres universitats de l’Espanya, 
França, Itàlia, Regne Unit i Algèria, etc.

És per aquest motiu que des del municipi de Gandesa 
ha impulsat la iniciativa perquè la Unesco inclogui el 
municipi i els seus voltants dins de la xarxa de geoparcs 
que promou i protegeix. Aquesta iniciativa d’aquest 
Ajuntament ha de comptar amb el suport, polític i eco-
nòmic, de la Generalitat perquè la inclusió en la xarxa 
de geoparcs pugui prosperar davant l’organisme respon-
sable de la seva declaració.

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

ProPosta de resolució

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

1. Donar suport a la inclusió dels espais natural del terme 
municipal de Gandesa, així com altres espais de la co-
marca de la Terra Alta que tenen un alt interès geològic, 
en la xarxa de geoparcs promoguda per la Unesco.

2. Col·laborar juntament i d’acord amb l’Ajuntament de 
Gandesa, en el procés i actuacions necessàries per a 
poder optar a la figura de protecció dels seus espais 
naturals.

Palau del Parlament, 4 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i Vivas, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	el	perllon
gament	i	l’increment	de	la	freqüència	de	
pas	del	servei	de	la	línia	4	de	rodalia	de	
Sant	Vicenç	de	Calders	a	Tarragona
Tram. 250-01845/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 49928 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

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

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	a	
la	inclusió	de	Gandesa	i	d’altres	espais	
naturals	de	la	Terra	Alta	a	la	xarxa	de	
geoparcs	de	la	Unesco
Tram. 250-01844/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 49927 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

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

exPosició de motius

La Unesco, l’any 1999, va definir el geoparc com un ter-
ritori que reuneix un seguit d’espais d’interès geològic 
d’especial importància científica, singularitat o bellesa. 
A més de la rellevància geològica, un geoparc pot tenir 
interès arqueològic, ecològic, històric o cultura.

A Catalunya hi ha diversos punt del nostre territori que 
tenen aquestes característiques que poden fer-les ser 
declarades com a geoparc, per part de la Unesco. Un 
d’aquest punt són els espais naturals i paisatgístics que 
s’estenen des de les Terres de l’Ebre, fins a la comarca 
aragonesa del Matarranya, passant pels municipis de 
la Terra Alta.

Un estudi de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa 
Catalunya va permetre a finals de l’any 2007 identificar 
els llocs d’interès a la Terra Alta. En aquest informe 
destaquen espais naturals con el riu Estrets (Arnes), 
les Roques de Benet, o la muntanya de Sant Salvador 
(Horta de Sant Joan), la Falconera i l’Agulla de Bot o la 
serra de Santa Magdalena, a Pinell de Brai. A Gandesa 
sobresurt el conjunt de l’entorn de la Fontcalda, Puig 
Cavaller i les Cretes de Volendins.

Segons expert, aquests espais naturals estan considerats 
com a patrimoni geològic de primera magnitud, que 
representa un exemple únic a l’escala mundial, tant per 
la docència com per la recerca geològica fonamental i 
aplicada. És excepcional per la gran quantitat i qualitat 
dels afloraments de les diferents unitats geològiques 
presents a la comarca.

Des de 1927, aquesta zona de Catalunya ha estat co-
neguda geològicament per les seves especial caracte-
rístiques, ja que en aquesta data apareixen els primers 
estudis i treballs. Però va ser a partir de la dècada dels 
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2. Incrementar la freqüència de pas del combois d’aques-
ta línia ferroviària amb l’objectiu de reduir el temps 
d’espera entre circulacions, millorant així el servei que 
es presta als usuaris del transport ferroviari.

Palau del Parlament, 4 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Rafel Luna i Vivas

Proposta	de	resolució	sobre	l’adequació	
de	l’espai	i	de	l’atenció	als	menors	del	
centre	d’acolliment	de	menors	La	Mer
cè,	de	Tarragona,	i	el	millorament	de	les	
condicions	laborals	del	personal
Tram. 250-01846/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 49929 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Rafael Luna i Vivas, Rafael López i Rueda, 
M. Belén Pajares i Ribas, Diputats, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra presenten la següent proposta de resolució, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Benestar i Immigració: 

exPosició de motius

El Centre d’Acolliment i Residència Infantil «Mare de 
Déu de la Mercè» de Tarragona ha estat fins recent-
ment l’únic centre d’acolliment de la demarcació de 
Tarragona. Aquest fet, juntament amb l’elevat nombre 
de menors als que han de donar servei, ha ocasionat la 
sobresaturació del centre d’acolliment, tal i com ho ha 
denunciat la institució del Síndic de Greuges en un dels 
seus informes.

El Síndic de Greuges ha detectat l’amuntegament dels 
infants en les habitacions del centre d’acolliment «Mare 
de Déu de la Mercè», el que pot comportar, segons ha ad-
vertit, efectes negatius sobre els infants, com per exem-
ple la impossibilitat d’atendre als menors d’una forma 
personalitzada i adequada a les necessitats de cadascú, el 
que resulta encara més greu quan es tracta de nadons.

Altres efectes que pot ocasionar la situació en la que es 
troba aquest centre de menors és la manca de privacitat 
dels infants, compromesa per l’elevat nombre de me-
nors que han de conviure en cada habitació i pel fet que 
manquen d’armaris i tauletes per dipositar-hi les seves 
pertinences, així com també, per la absència de taules 
per a l’estudi suficients a les habitacions en relació al 
nombre de nens que les utilitzen.

exPosició de motius

Les infraestructures ferroviàries de la província de Tar-
ragona pateixen greus dèficits. La situació en la que es 
troben estan ocasionant que per part de l’Administra-
dor d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), enlloc de 
reformar i millorar l’actual situació està actuant en el 
sentit de tancar estacions i línies que fins fa uns anys 
prestaven els seus serveis.

Un dels problemes que està patint les comarques d’a-
questa província, i principalment de les comarques del 
Camp de Tarragona és la complicada mobilitat entre 
els diversos municipis d’aquestes comarques, així com 
la connexió entre les ciutats de Barcelona i Tarragona, 
inclòs, la connexió de molts municipis de Tarragona 
amb la capital d’aquesta província.

Aquest territori està mal comunicat i presenta greus 
dèficits pel que fa a la seva vertebració, un fet que no 
té una solució prevista, ja que les infraestructures fer-
roviàries executades, així com els projectes plantejats 
a curt termini no responen a les necessitats reals de la 
població. Un exemple d’aquesta situació és el pla d’in-
fraestructures de transport de la Generalitat. Aquest pla 
contempla noves línies com la Reus - Tarragona - Tor-
redembarra - Sant Vicenç de Calders; Cambrils - Tar-
ragona - Torredembarra; La Plana - Picamoixons - Reus 
- Tarragona i Les Borges del Camp - Reus - Tarragona, 
per la qual cosa el Baix Penedès torna a quedar-se aïllat, 
mancat de tota connexió directa amb la capital de la 
seva província.

La incongruència de les actuals infraestructures ferrovi-
àries tarragonines provoca que veïns del Baix Penedès, 
malgrat que pertanyen al Camp de Tarragona, tenen 
unes comunicacions més bones amb Barcelona al no 
existir una línia directa amb Tarragona. El que ha oca-
sionat que diversos Ajuntaments de les poblacions afec-
tades hagin reclamat en diverses ocasions una millora 
en la configuració de la xarxa ferroviària per facilitar 
tant la connexió mitjançant el servei de Rodalies de 
RENFE entre Barcelona i Tarragona, així com facilitar 
els desplaçaments dels ciutadans de les comarques del 
Camp de Tarragona cap a Tarragona, sense la necessitat 
de fer cap transbordament a l’estació de Sant Vicent de 
Calders, sinó que es realitzin de forma directa, estal-
viant als usuaris d’aquestes línies temps d’espera entre 
circulacions i millorant el servei que es presta als usu-
aris del transport ferroviari.

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a realitzar les gestions necessàries 
davant l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF) i el Ministeri de Foment, per tal de: 

1. Prolongar la línia C4 de Rodalies Renfe de Sant Vi-
cenç de Calders fins a la ciutat de Tarragona per tal de 
fer d’aquesta línia un servei de rodalies, directe, és a 
dir, sense transbordaments, entre la ciutat de Barcelona 
i Tarragona.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	contrac
tació	de	personal	per	al	servei	de	trau
matologia	de	l’Hospital	Universitari	Ar
nau	de	Vilanova,	de	Lleida	(Segrià)
Tram. 250-01847/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 49930 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Jordi Montanya i Mías, M. Belén Pajares i Ribas, 
Diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut: 

exPosició de motius

A l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
està registrant retards de fins a una setmana en interven-
cions que habitualment es porten a terme en 24 hores. 
La falta d’anestesistes a l’Hospital Arnau de Vilanova 
durant el cap de setmana retarda algunes intervencions 
urgents, però no greus de traumatologia fins a 7 dies, 
segons ha denunciat sindicats de treballadors del propi 
centre hospitalari.

Aquesta situació s’agreuja encara més durant els caps 
de setmana, ja que només a tot l’hospital es disposa de 
dos anestesistes que han d’atendre a totes aquelles inter-
vencions que requereixin de la seva presència. D’aquests 
dos, però, un d’ells només es dedica, principalment a 
assistir parts que durant el cap de setmana s’han d’aten-
dre, el que provoca només l’altre especialista anestesista 
s’encarregui de totes les intervencions quirúrgiques.

Com que no hi ha ni els recursos humans necessaris, 
ni els materials tècnics, ni d’espai per atendre totes les 
urgències que s’hi poden presentar durant el cap de set-
mana, pel que des del serveis mèdics d’aquest hospital 
s’ha de prioritzar aquelles urgències que ho requereixen. 
Per tant, les urgències no greus de traumatologia són 
les que acaben passant a planta a l’espera d’un quiròfan 
que quedi lliure.

Aquests especialistes poden jubilar-se als 70 anys, 
enlloc dels 65 anys, mesura que es va adoptar donat 
l’elevat dèficit de metges que pateix Catalunya. Els pro-
fessionals d’anestesiologia són necessaris en cirurgia 
ambulatòria, així com en algunes proves de caràcter 
exploratòries. Amb l’envelliment de la població, les in-
tervencions quirúrgiques per fractures de maluc, tíbia 
o genolls, són cada vegada més comunes.

La situació i les condicions d’aquest centre venen oca-
sionades tant per l’elevat nombre de menors interns en 
aquest centre d’acolliment, així com també pel perllon-
gament de l’estada dels infants per la manca de recursos 
residencials o perquè estan pendents de ser acollits o 
adoptats.

Al mateix de denunciar aquesta situació, el Síndic ha 
reclamat al Govern de la Generalitat l’adopció de me-
sures immediates per tal de posar fi a la sobresaturació 
i amuntegament en la que es troben els infants acollits 
en el Centre «Mare de Déu de la Mercè» de la ciutat de 
Tarragona. Davant aquesta petició, des del Departament 
competent s’ha apostat per l’adopció de mesures, com 
la creació d’un nou centre d’acolliment de menors, així 
com l’habilitació d’un nou centre residencial. Però pel 
Síndic són mesures insuficients, ja que considera que 
l’única possibilitat per dotar aquest centre d’acolliment 
de les condicions necessàries per a prestar els seus ser-
veis amb unes condicions adients atenent al nombre 
d’infants i adolescents, és dissenyar un pla de xoc per 
al centre per tal d’incloure en ell els recursos diversifi-
cats, així com adoptar mesures per dotar d’estabilitat la 
plantilla d’educadors del centre.

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

ProPosta de resolució

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

1. Dissenyar un pla de xoc pel Centre d’Acolliment i 
Residència Infantil «Mare de Déu de la Mercè», amb 
l’objectiu d’adequar el nombre d’infants i adolescents al 
nombre de places, així com portar a terme una millor 
distribució d’espais, i establir una ràtio educador-infant 
adequada a les necessitats del Centre d’Acollida.

2. Adoptar les mesures necessàries por dotar d’estabilitat 
la plantilla actual d’educadors del Centre d’Acolliment i 
Residència Infantil «Mare de Déu de la Mercè».

Palau del Parlament, 4 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i Vivas, 
Rafael López i Rueda, M. Belén Pajares i Ribas
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La crisis econòmica internacional que patim, amb tota 
probabilitat afectarà al nombre de visitants tan naci-
onals com estrangers que ens visitaran durant aquest 
any 2009. Les primeres dades estadístiques del mes 
de gener ja reflecteixen un retrocés en el nombre de 
visitants respecte a l’any anterior. Durant el gener de 
2009 les pernoctacions han caigut un 12% i el nombre 
de viatgers ha caigut un 13%, tot i que la temporada 
d’esports d’hivern ha estat molt bona i que els hotelers 
han baixat els preus.

El sector turístic fa també de vertebrador territorial ja 
que permet que no tota l’activitat econòmica i l’ocupa-
ció es concentri a la regió metropolitana. De fet, molts 
municipis catalans viuen dedicats plenament al turisme 
com a principal font d’ingressos de la població.

L’estancament de l’activitat turística pot tenir un efecte 
molt negatiu per l’ocupació a moltes localitats catalanes 
on no hi ha una oferta de treball alternativa o en que la 
majoria de l’ocupació es genera com a complement i o 
com a serveis a l’activitat turística.

Aquest any de crisi, la competència de les diferents 
destinacions turístiques serà molt elevada amb ofertes 
de preus molt baixos i el nostre sector turístic haurà de 
fer esforços molt grans per resultar competitiu davant 
de altres mercats. L’activitat econòmica del sector pot 
veure’s seriosament afectada així com els ingressos i 
l’ocupació.

Per això es fa del tot necessari que des de l’administra-
ció es promocioni, juntament amb el sector, les diferents 
destinacions turístiques catalanes per tal de que els nos-
tres tradicionals visitants no optin per altres destinaci-
ons que poden oferir preus més barats i sobretot que 
els nous potencials turistes de mercats com el Xinès 
escullin Catalunya com a destinació.

En aquests moments, en la premsa que es publica a Ca-
talunya podem veure com molts dies apareixen ofertes 
i publicacions monogràfiques d’altres destinacions tu-
rístiques com Grècia que representen una alternativa 
econòmica 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 Gene-
ralitat a que conjuntament amb el sector turístic cata-
là, iniciï accions de promoció especial de les diferents 
destinacions turístiques catalanes en els mitjans de 
comunicació espanyols i estrangers per tal aconseguir 
que els previsibles efectes de la crisi econòmica no dis-
minueixin el nombre de visitants que rebrà Catalunya 
durant la propera temporada d’estiu.

Palau del Parlament, 10 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafel Luna i Vivas

La manca de personal que pateixen els nostres centres 
hospitalaris, així com situacions com la de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, en els seus 
serveis de traumatologia, provoca que intervencions que 
podrien dur-se a terme amb una certa celeritat, s’hagin 
de prolongar, ocasionant incomoditats i perjudicis als 
pacients requereixen del sistema sanitari públic català 
una resposta ràpida a les seves necessitats.

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 contractar més personal pel servei 
de traumatologia, especialment especialistes d’aneste-
siologia, de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida, per tal de reduir el temps d’espera de les 
intervencions urgents no greus de traumatologia, que 
s’han de realitzar en aquest centre hospitalari.

Palau del Parlament, 6 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Jordi Montanya i Mías, 
M. Belén Pajares i Ribas

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo
ció	de	les	destinacions	turístiques	ca
talanes	als	mitjans	de	comunicació	de	
l’Estat	i	de	l’estranger
Tram. 250-01848/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 49949 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafel Luna i 
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, 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 subs-
tanciada a la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme

exPosició de motius

El sector turístic és la principal indústria de l’economia 
catalana i que dona feina directa i indirectament a més 
persones a Catalunya. Durant l’any 2008, 14.411.824 
persones van visitar Catalunya segons l’Instituto Naci-
onal de Estadística (INE), de les quals, 6.116.736 eren 
residents a Espanya i 8.295.088 eren visitants estran-
gers. Aquests viatgers van fer un total de 41,9 milions 
de pernoctacions hoteleres.
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lícia catalana, i que ha estat magistralment dibuixada 
per l’escriptora Maria Barbal a la seva novel·la Pedra 
de tartera.

Entenent que en la determinació de les comarques on 
s’han de localitzar les actuacions de dinamització eco-
nòmica previstes a l’Ordre PRE/143/2008 caldria tenir 
presents els criteris inspiradors de la Llei 2/1983, de 9 
de març, d’alta muntanya, entre les quals destaquen les 
extremes dificultats socials i econòmiques que han patit 
i pateixen les àrees de l’alta muntanya catalana per a la 
fixació de la població i per mantenir un desenvolupa-
ment econòmic digne.

Vist que el conjunt del pobles del Pallars Sobirà no 
disposa de comunicació ferroviària ni amb les comar-
ques catalanes veïnes ni amb els territoris francesos i 
andorrans amb els quals el Pallars Sobirà comparteix 
frontera, amb tot el que aquest mitjà de transport de per-
sones i de mercaderies podria haver suposat pel que fa 
al desenvolupament industrial, pràcticament nul llevat 
de la producció hidroelèctrica.

Vist que la mitja de temps de viatge entre els pobles 
del Pallars Sobirà i Barcelona, Cap i casal de Cata-
lunya i centre dels serveis hospitalaris, universitaris i 
comercials del país, és ben bé de 3 hores, amb el que 
productes com els combustibles i els aliments de venda 
a les benzineres i als establiments comercials del Pallars 
Sobirà són més cars que als de Tremp, d’Artesa de Segre 
o de Cervera, i que el transport públic és insuficient i 
notablement car.

Coneixedors de l’actual situació socioeconòmica del 
Pallars Sobirà, caracteritzada per la sobtada frenada 
de la construcció, i la marxa de nombrosos treballadors 
d’aquest ram, per la complicada conjuntura del sector 
turístic, afectada per la pèrdua de poder de despesa dels 
turistes i visitants, i per la crisis crònica de l’agricultura 
i de la ramaderia pallareses.

És per tot això que, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a incloure la comarca del Pallars Sobirà a l’àmbit 
geogràfic d’aplicació del Pla d’Iniciatives de Dinamit-
zació Comarcal, aprovat per l’Ordre PRE/143/2008, de 
8 d’abril.

Palau del Parlament, 5 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	Pallars	Sobirà	en	l’àmbit	geogràfic	
d’aplicació	del	Pla	d’iniciatives	de	dina
mització	comarcal
Tram. 250-01849/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de treball, indústria, co-
merç i turisme

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 la inclusió de la comarca 
del Pallars sobirà a l’àmbit GeoGràfic d’aPlicació del 
Pla d’iniciatives de dinamització comarcal

exPosició de motius

A hores d’ara les comarques del Pallars Jussà, del Ri-
pollès, de l’Anoia i de la Terra Alta gaudeixen d’un Pla 
d’Iniciatives de Dinamització Comarcal, aprovat per 
l’Ordre PRE/143/2008, de 8 d’abril, publicada al DOGC 
núm. 5108, de 10 d’abril de 2008, pla que implica un 
seguit d’ajuts i de suports econòmics a les iniciatives 
privades i als ens municipals durant el període 2008-
2010.

Aquest programa, que es planteja l’impuls de l’econo-
mia en els quatre esmentats territoris, castigats per l’atur 
i per l’envelliment de la població, també comporta que 
el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de priorit-
zar les actuacions i el calendari d’execució de projectes 
d’equipaments públics a les comarques beneficiàries.

Vist que la comarca del Pallars Sobirà també pateix 
les dolences econòmiques i socials que han justificat la 
localització de les actuacions de dinamització econò-
mica previstes a l’Ordre PRE/143/2008 a les comarques 
del Pallars Jussà, del Ripollès, de l’Anoia i de la Ter-
ra Alta, i molt especialment la despoblació, afirmació 
avalada per estudis econòmics i històrics tan solvents 
com L’èxode pallarès: crisi demogràfica i davallada 
poblacional als Pallars i a l’Alta Ribagorça, de Josep 
Maria Sabartés i Guixés, o El Pallars Sobirà: estruc-
tura sòcio-econòmica i territorial, de Xavier Mateu i 
Llevadot, i ben coneguda pels historiadors, sociòlegs 
i demògrafs catalans, que han definit la magnitud de 
l’emigració pallaresa de les dècades del 50 i 60 del segle 
passat cap a poblacions catalanes com Barcelona o Ba-
laguer, de la conca minera de Cardona, Súria, Balsareny 
i Sallent, o del sud de França com Béziers, Saint Girons 
o Marmande, denominant el Pallars Sobirà com la Ga-
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ProPosta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

– Investigar les presumptes irregularitats que s’han 
denunciat respecte de la cura dels gossos destinats 
a realitzar el servei de seguretat a l’empresa pública 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i exigir les 
responsabilitats administratives, i/o polítiques que se’n 
puguin derivar.

– Adoptar les mesures que correspongui per tal que no 
es tornin a repetir situacions de maltractament d’ani-
mals en l’àmbit d’actuació de la mateixa Generalitat».

Palau del Parlament, 4 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’estudi	de	
solucions	a	la	mortaldat	de	d’ovelles	
en	explotacions	ramaderes	i	la	creació	
d’una	línia	d’indemnitzacions	per	als	
propietaris
Tram. 250-01851/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 51286 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Joan Bertomeu i Bertomeu, Rafael Luna i Vivas, 
Josep Enric Millo i Rocher, 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’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca: 

exPosició de motius

En les darreres setmanes, a nombroses explotacions 
ramaderes de diverses comarques de Catalunya, però 
principalment a la demarcació de Girona, una estranya 
i desconeguda infecció està ocasionat la mort de cente-
nars d’ovelles i xais, sense que aparentment hi hagi una 
causa evident d’aquesta infecció.

Des del Govern de la Generalitat s’han encarregat ana-
lítiques per certificar, una possible causa, però de mo-
ment es s’hi desconeixen, encara que l’única pista és que 
l’increment de la mortalitat dels animals ha coincidit 
amb l’inici del tractament a aquests animals pel virus de 
la llengua blava. Aquest fet ha portat als ramaders a sos-
pitar de les vacunes que s’han injectat al bestiar, inclòs a 
valorar la possibilitat que puguin estar adulterades.

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

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51244 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep Rull i Andreu, 
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 sobre la situació de maltrac-
tament que Pateixen els Gossos que realitzen serveis 
de seGuretat a ferrocarrils de la Generalitat de ca-
talunya

exPosició de motius

El servei de seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya empra gossos des de fa força anys. Això 
no obstant, hi ha constància que, actualment, els ani-
mals proveïts per fer el servei no són respectats en llurs 
necessitats bàsiques de descans, alimentació, aigua, 
llum, ni assistència veterinària.

La majoria dels gossos pateixen displàsia i multitud de 
ferides. Les instal·lacions habilitades per al lliurament 
i recollida, on els gossos passen llargues hores, són 
«varikenels» situats en habitacions tètriques, humides 
i sense ventilació.

Hi ha d’altres irregularitats, entre les quals hom pot 
assenyalar presumptes falsificacions de cartilles sanità-
ries, gossos sense microxip, assegurances domèstiques 
i no de feina, així com falsificació de certificats veteri-
naris. Més enllà, els gossos no estan ensinistrats per a 
treballar de cara al públic.

Consta que responsables de FGC coneixen aquesta 
situació i, això no obstant, n’han romàs absolutament 
indiferents.

És lamentable que es produeixin fets com els descrits 
que vulneren totes les previsions de la Llei 22/2003, 
de 4 de juliol, de protecció dels animals. Però aquesta 
situació és encara més greu quan es dóna dins l’àmbit 
d’actuació del mateix Govern, en aquest cas en un servei 
de l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent
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Proposta	de	resolució	sobre	l’encàrrec	
al	Consell	de	la	Cultura	Popular	i	Tradi
cional	d’elaborar	una	fórmula	de	reco
neixement	institucional	i	cultural	de	la	
sardana	i	impulsarne	la	dinamització
Tram. 250-01852/08

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

Reg. 51291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

El Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb el 
que preveu els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposta de resolució: 

exPosició de motius

La Sardana és la dansa que la ciutadania de Catalunya 
sent com a pròpia i una de les expressions més rellevants 
de la seva cultura popular.

La denominació Sardana com a ball apareix al segle 
xvi, però no és fins al segle xix que n’hi ha constància 
escrita. És en aquesta època que es situa, doncs, l’origen 
de la sardana anomenat el contrapàs, una dansa litúrgica 
ballada en cadena que representava la organització je-
ràrquica i social d’una comunitat. El contrapàs va anar 
variant fins a esdevenir la sardana curta, que va donar 
pas a la sardana llarga gràcies a Pep Ventura (1817-1875) 
que va reformar l’estructura musical, va ampliar la co-
bla i la va convertir en una dansa contemporània sense 
privilegis ni distincions de classe. Ventura va ser el res-
ponsable de la difusió de la sardana a finals del segle 
xix especialment per les comarques empordaneses, on 
ell tenia els orígens familiars.

La sardana es va anar propagant per diferents comar-
ques des de l’Empordà i la Selva fins a arribar a Barce-
lona per les Festes de la Mercè de l’any 1871. Des d’ales-
hores van anar naixent colles sardanistes i cobles arreu 
de Catalunya i a primer quart del segle xx ja hi havia 
una intensa activitat sardanista que coincideix amb el 
sorgiment d’ateneus, casals i associacions. És en aquesta 
època que el moviment sardanista estableix també un 
lligam indestriable amb el catalanisme. Justament pel 
seu caràcter de símbol nacional va ser restringida durant 
la dictadura de Primo de Rivera o els primers temps del 
franquisme.

La música de la sardana és tocada per la cobla, una 
formació de dotze instruments alguns dels quals tan

Només a les comarques de Girona fins a 21 explotaci-
ons ramaderes han patit baixes en els seus ramats, el 
que està comportant greus perjudicis econòmics, que 
agreugen encara més la complicada situació econòmica 
d’aquestes explotacions, el que està amenaçant la subsis-
tència econòmica dels molts ramaders i de les seves fa-
mílies. En alguns casos, les pèrdues que representen la 
mort d’aquests animals pot arribar als 20.000 euros.

Des del Govern s’ha de treballar per trobar de la forma 
més ràpida possible les causes d’aquest increment en la 
mortaldat de xais i ovella, per tal de donar tranquil·litat 
als ramaders que veuen amenaçats les seves activitats 
professionals, així com trobar una solució a aquest pro-
blema, abans que les conseqüències que poden ocasio-
nar tingui greus perjudicis pel sector.

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

ProPosta de resolució

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

1. Estudiar les possibles solucions al increment de la 
mortaldat de xais i ovelles a diverses explotacions ra-
maderes de Catalunya, un cop s’hagin obtingut els re-
sultats de les proves realitzades pel Centre de Recerca 
de Sanitat Animal.

2. Posar en marxa, en el període de temps més breu 
possible, una línia d’indemnitzacions dirigida als pro-
pietaris de les explotacions ramaderes de Catalunya que 
hagin estat afectades per l’increment de la mortaldat de 
xais i ovelles com a conseqüència de la infecció que està 
afectat als animals d’aquestes explotacions.

Palau del Parlament, 6 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Juan Bertomeu i Berto-
meu, Rafel Luna i Vivas, Josep Enric Millo i Rocher



23 de març de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 428

100

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

la sardana entre aquest associacionisme, cobles i Cen-
tre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2009

Miquel Iceta i Llorens Anna Simó i Castelló Dolors 
Camats i Luis, Portaveu GP PSC-CPC Portaveu GP - 
ERC Portaveu GP ICV-EUiA 

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe
rència	immediata	de	recursos	econò
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Camp	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	20072008	
i	20082009
Tram. 250-01853/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51296 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Carles Pellicer i Punyed, i Me-
ritxell Ruíz i Isern, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió fent ús del que disposen els articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal del Baix Camp impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca del Baix Camp i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 

singulars com la tenora, el tible, el flabiol i el tamborí. 
La música de cobla té un compàs de 6/8 i pot ser escol-
tada en forma de concert. Es calcula que hi ha més de 
25.000 partitures per sardana i que el nombre de cobles 
actives supera el centenar.

Segons dades del 2007 del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana, arreu de Ca-
talunya es fan, al cap de l’any, més de 3500 ballades o 
audicions, de les quals 85 són concursos, i això posa 
de manifest fins a quin punt la sardana és una dansa 
present en la quotidianitat i en les festes i celebracions 
dels municipis de bona part del Principat.

Al capdavall, la Sardana és una clara mostra de l’as-
sociacionisme cultural del nostre país, i ha permès 
–mitjançant colles i cobles– fer conèixer la cultura ca-
talana arreu del món mitjançant actuacions en el marc 
de l’Aplec Internacional de la Sardana, des de 1988, o 
gràcies al seu protagonisme en actes de transcendència 
internacional com la Cerimònia Inaugural dels Jocs 
Olímpics de Barcelona l’any 1992 o la participació al 
Fòrum Universal de les Cultures l’any 2004 represen-
tant el signe de la pau.

La societat civil a través d’entitats sense ànim de lucre 
com la Federació Sardanista de Catalunya o la Unió de 
Colles Sardanistes han treballat per mantenir el nombre 
de colles i ensenyar a ballar-les a persones de totes les 
edats i territoris, i per divulgar el patrimoni i els valors 
de la sardana, que no fa ni distincions de classe ni de 
gènere, ja que home i dona hi tenen el mateix paper 
rellevant.

Conscients de la importància que la sardana formi part 
del patrimoni etnològic del nostre país, atenent al seu 
caràcter nacional –sempre reconegut però mai declarat 
formalment–, ateses les peticions que diferents Ajunta-
ments i Consells Comarcals han fet arribar al Parlament 
en forma de mocions, atès que el Parlament de Catalu-
nya mitjançant l’article 14 de la llei 2/1993 de 5 de març 
de foment i protecció de la cultura popular i tradicional 
i de l’associacionisme cultural va crear el Consell de la 
Cultura Popular i Tradicional de Catalunya, i atès que 
una de les funcions d’aquest Consell és el Proposar les 
accions que consideri convenients per a la protecció i la 
difusió de la cultura popular i tradicional així com in-
formar sobre la declaració de festes d’interès nacional,

Per tots aquests motius, els grups parlamentaris sota-
signats presenten la següent: 

ProPosta de resolució

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

Encarregar al Consell de la Cultura Popular i Tradici-
onal de Catalunya que elabori i proposi la fórmula que 
permeti, d’una banda, donar el màxim reconeixement 
institucional a la sardana, amb el màxim consens amb 
l’associacionisme sardanista –que la proposa com a 
dansa nacional–, i recollint tots els seus valors com a 
element festiu, dansa i patrimoni etnològic de Catalu-
nya. I de l’altra, impulsar un procés de dinamització de
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Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Baix 
Camp per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Carles Pellicer i Punyed, diputat del G. P. de CiU; Me-
ritxell Ruíz i Isern, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe
rència	immediata	de	recursos	econò
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Conca	
de	Barberà	per	a	atendre	el	pagament	
dels	ajuts	de	menjador	escolar	dels	cur
sos	20072008	i	20082009
Tram. 250-01855/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51298 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, i Meritxell Ruíz i Isern, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà impedeix que 
aquest organisme pugui assumir el cost dels pagaments 
corresponents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca de la Conca de Barberà i fins 
i tot s’avancen els recursos als centres educatius per 
tal que puguin seguir prestant el servei de menjador a 
l’alumnat que rep l’ajut.

econòmics necessaris al Consell Comarcal del Baix 
Camp per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Carles Pellicer i Punyed, diputat del G. P. de CiU; Me-
ritxell Ruíz i Isern, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe
rència	immediata	de	recursos	econò
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Camp	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	20072008	
i	20082009
Tram. 250-01854/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51297 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Carles Pellicer i Punyed, i Me-
ritxell Ruíz i Isern, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió fent ús del que disposen els articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal del Baix Camp impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca del Baix Camp i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Fascicle tercer
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en l’àmbit de la comarca de la Conca de Barberà i fins 
i tot s’avancen els recursos als centres educatius per 
tal que puguin seguir prestant el servei de menjador a 
l’alumnat que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Meritxell Ruíz i Isern, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe
rència	immediata	de	recursos	econò
mics	al	Consell	Comarcal	del	Tarrago
nès	per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	menjador	escolar	dels	cursos	2007
2008	i	20082009
Tram. 250-01857/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51300 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Joan Miquel Nadal i Malé, i 
Carles Sala i Roca, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió fent ús del que disposen els articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal del Tarragonès impedeix que aquest 

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Meritxell Ruíz i Isern, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe
rència	immediata	de	recursos	econò
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Conca	
de	Barberà	per	a	atendre	el	pagament	
dels	ajuts	de	transport	escolar	dels	cur
sos	20072008	i	20082009
Tram. 250-01856/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51299 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, i Meritxell Ruíz i Isern, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà impedeix que 
aquest organisme pugui assumir el cost dels pagaments 
corresponents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
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145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal del Tarragonès impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca del Tarragonès i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Tarra-
gonès per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Joan Miquel Nadal i Malé, diputat del G. P. de CiU; 
Carles Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU

organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca del Tarragonès i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Tarra-
gonès per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Joan Miquel Nadal i Malé, diputat del G. P. de CiU; 
Carles Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans
ferència	immediata	de	recursos	eco
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Tarra
gonès	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
20072008	i	20082009
Tram. 250-01858/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51301 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Joan Miquel Nadal i Malé, i 
Carles Sala i Roca, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió fent ús del que disposen els articles 



23 de març de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 428

104

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Joan Miquel Nadal i Malé, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe
rència	immediata	de	recursos	econò
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Pe
nedès	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
20072008	i	20082009
Tram. 250-01860/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51303 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Joan Miquel Nadal i Malé, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal del Baix Penedès impedeix que 
aquest organisme pugui assumir el cost dels pagaments 
corresponents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca del Baix Penedès i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Baix 
Penedès per tal que:

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe
rència	immediata	de	recursos	econò
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Pe
nedès	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
20072008	i	20082009
Tram. 250-01859/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51302 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Joan Miquel Nadal i Malé, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal del Baix Penedès impedeix que 
aquest organisme pugui assumir el cost dels pagaments 
corresponents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca del Baix Penedès i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Baix 
Penedès per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
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ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Baix 
Ebre per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Francesc Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe
rència	immediata	de	recursos	econò
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Ebre	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	20072008	
i	20082009
Tram. 250-01862/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51305 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, i Francesc Sancho i Serena, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal del Baix Ebre impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca del Baix Ebre i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Joan Miquel Nadal i Malé, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe
rència	immediata	de	recursos	econò
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Ebre	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	20072008	
i	20082009
Tram. 250-01861/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51304 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, i Francesc Sancho i Serena, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal del Baix Ebre impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca del Baix Ebre i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent
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D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Montsià 
per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Francesc Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe
rència	immediata	de	recursos	econò
mics	al	Consell	Comarcal	del	Montsià	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	20072008	
i	20082009
Tram. 250-01864/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51307 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, i Francesc Sancho i Serena, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal del Montsià impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Baix 
Ebre per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Francesc Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe
rència	immediata	de	recursos	econò
mics	al	Consell	Comarcal	del	Montsià	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	menjador	escolar	dels	cursos	2007
2008	i	20082009
Tram. 250-01863/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51306 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, i Francesc Sancho i Serena, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal del Montsià impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca del Montsià i fins i tot s’avan-
cen els recursos als centres educatius per tal que puguin 
seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat que 
rep l’ajut.
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exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal del Priorat impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca del Priorat i fins i tot s’avancen 
els recursos als centres educatius per tal que puguin 
seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat que 
rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Priorat 
per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU, 
Carles Pellicer i Punyed, diputat del G. P. de CiU

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca del Montsià i fins i tot s’avan-
cen els recursos als centres educatius per tal que puguin 
seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat que 
rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Montsià 
per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU, 
Francesc Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans
ferència	immediata	de	recursos	eco
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Priorat	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	20072008	
i	20082009
Tram. 250-01865/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51308 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Carles Pellicer i Punyed, di-
putat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució
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ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU, 
Carles Pellicer i Punyed, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	viabilitat	
dels	centres	especials	de	treball
Tram. 250-01867/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51360 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de benestar i immiGració

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Marta Alòs i Lòpez, Anna Mi-
randa i Torres, Carme Vidal i Huguet, Josep Grau i Se-
ris, i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Proposta de resolució

exPosició de motius

A Catalunya, la societat civil sempre ha apostat pel tre-
ball com a eina per assolir la inserció laboral i social 
de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia 
mental per mitjà de la iniciativa social sense ànim de 
lucre.

Des dels anys 90, amb la institució dels Serveis Socials 
de Suport a la Integració Laboral, s’ha anat conformant 
a Catalunya un model propi d’inserció sociolaboral. Un 
model basat en la plena convicció que totes les persones 
amb discapacitat intel·lectual o amb malaltia mental en 
disposició de treballar tenen el dret de poder-ho fer.

Un model aquest que es recolza en els Centres Especials 
de Treball (CET) d’economia social sense afany de lu-
cre com a projecte social amb viabilitat econòmica que 
ha permès la creació sostinguda de llocs de treball.

Al mateix temps, els CET han esdevingut el principal 
agent d’inclusió sociolaboral de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual o malaltia mental, donant ocupació 
directa a uns 9.500 treballadors/es en més de 100 em-
preses repartides per tot el territori de Catalunya, amb 
més de 7.300 persones amb algun tipus de discapacitat 
o de malaltia mental.

Malgrat tot l’esforç, el sector ha topat amb un nombre 
creixent de limitacions que han abocat els CET socials 
i sense afany de lucre a treballar amb uns recursos no 
actualitzats. Un fet que evidencia una distància creixent 
entre les necessitats socials i les polítiques reals.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans
ferència	immediata	de	recursos	eco
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Priorat	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	20072008	
i	20082009
Tram. 250-01866/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51309 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Carles Pellicer i Punyed, di-
putat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució

exPosició de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal del Priorat impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca del Priorat i fins i tot s’avancen 
els recursos als centres educatius per tal que puguin 
seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat que 
rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Priorat 
per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
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exPosició de motius

El Ple de l’Ajuntament de Montoliu de Segarra (Segar-
ra), en sessió ordinària de data 13 de gener de 2005, 
va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM).

En data 6 d’agost de 2008, el Departament de Política 
Territorial va enviar a l’Ajuntament de Montoliu les con-
clusions pel que fa a matèria viària del POUM, amb la 
següent resolució: «(...) En el nucli de la Guàrdia Lada, 
el planejament derivat i els projectes d’urbanització que 
desenvolupin els sectors i polígons hauran d’adequar 
els accessos i connexions amb la carretera L-214. Per 
aquest motiu s’haurà d’implantar una rotonda de diàme-
tre exterior mínim de 35 metres sobre la carretera L-214 
al voltant del pk 11+600, per tal d’ordenar (...)».

Atès que a hores d’ara encara no s’ha comunicat a l’A-
jun tament de Montoliu de Segarra qui ha de fer front al 
pagament de la rotonda.

Tenint en compte que la població de Montoliu de Segar-
ra disposa d’un pressupost de 300.000 euros,

Tenint en compte que la població de Montoliu de Se-
garra té una població de 185 habitants,

Tenint en compte que la població de Montoliu difícil-
ment pot fer front al pagament de la rotonda,

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme 
la construcció de la rotonda situada entre les carreteres 
L-214, entre Cervera i la Guàrdia Lada, i L-243, de la 
Guàrdia Lada fins al límit dels terme municipal de Co-
nesa, prevista al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) de Montoliu de Segarra (Segarra).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Marta Alòs i Lòpez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’actua
ció	de	sanejament	d’aigües	residuals	a	
l’Ametlla	de	Segarra
Tram. 250-01869/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51362 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatGe

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Marta Alòs i Lò-
pez, Diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 

Igualment, cal posar de relleu que la Disposició addi-
cional segona de la Llei de l’Estat 25/2002, de 12 de 
juliol, en matèria d’incapacitat laboral estableix que «les 
reduccions anatòmiques o funcionals existents a la data 
d’afiliació a la Seguretat Social no impedirà la qualifi-
cació d’incapacitat permanent, quan es tracti de perso-
nes amb discapacitat i amb posterioritat a l’afiliació les 
reduccions s’hagin agreujat, provocant, per si mateixes 
o per concurrència amb noves lesions o patologies una 
disminució o anul·lació de la capacitat laboral que tenia 
l’interessat/da en el moment de la seva afiliació».

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Endegar una taula permanent de col·laboració i nego-
ciació amb els Centres Especials de Treball (CET) que 
permeti avançar en el model basat en un projecte social 
i empresarial sostenible.

2. Possibilitar la reorientació productiva dels CET mit-
jançant l’impuls de línies de negoci viables, de formació 
i d’inversió.

3. Tractar amb els representants dels CET la situació de 
crisi per tal de garantir els projectes socials afectats.

4. Impulsar i defensar el reconeixement dels drets so-
cials dels treballadors/es amb discapacitat derivats del 
seu treball.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu Adjunt de CiU; Marta Alòs 
i Lòpez, diputada del G. P. de CiU, Anna Miranda i Tor-
res, diputada del G. P. de CiU, Carme Vidal i Huguet; 
diputada del G. P. de CiU; Josep Grau i Seris, diputat 
del G. P. de CiU; Josep Ll. Cleries i Gonzàlez, diputat del 
G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	d’una	rotonda	entre	les	carrete
res	L214	i	L243,	entre	Cervera	i	la	Guàr
diaLada
Tram. 250-01868/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51361 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Marta Alòs i Lò-
pez, Diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució
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El 17% dels col·legiats a Lleida són estrangers, una rea-
litat que impedeix que la llengua vehicular entre pacient 
i personal mèdic sigui el català, la llengua pròpia de 
Catalunya.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a endegar 
una campanya específica d’aprenentatge de la llengua 
pròpia de Catalunya, adreçada al personal mèdic que 
s’incorpora a la xarxa sanitària de Lleida.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Marta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	reclama
ció	del	retorn	dels	documents	sobre	es
port	de	la	Generalitat	republicana	que	hi	
ha	a	la	biblioteca	de	l’Instituto	Nacional	
de	Educación	Física	de	Madrid
Tram. 250-01871/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51364 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de Política cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Marta Alòs i Lò-
pez, Diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

exPosició de motius

A iniciativa del Grup de Convergència i Unió al Con-
gres dels Diputats, l’any 2005, es va aprovar una Pro-
posició no de Llei per la qual la Cambra baixa instava 
al Govern de l’Estat a realitzar les gestions oportunes 
per a procedir, en el termini de sis mesos, a la devolució 
a Catalunya dels llibres i documents de la Generalitat 
republicana que actualment es troben a la Biblioteca de 
l’Instituto Nacional de Educación Física (INEF).

Avui per avui aquesta Proposició no de Llei encara no 
s’ha fet efectiva i els documents esportius espoliats a la 
Generalitat no s’han retornat.

Atès que no es pot demorar més la devolució d’aquests 
fons perquè es tracta d’una petició de justícia històrica.

Atès que des de Catalunya hem de continuar exigint que 
es retornin els documents esportius espoliats.

146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

exPosició de motius

El terme del municipi de Montoliu de Segarra (Segarra), 
s’estén de Cervera al límit amb l’Urgell, entre la Vall 
del Riu Corb i el torrent de Vilagrasseta. Els nuclis de 
població són el poble de Montoliu de Segarra, cap de 
municipi, Vilagrasseta, l’Ametlla de Segarra, Cabestany 
i la Guardia-Lada.

Actualment la població de l’Ametlla de Segarra, pateix 
per les aigües negres que provoquen que els productes 
que evacua el clavegueram existent vagi directament 
als camps de la zona.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, a través de 
l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), a dur a terme les 
actuacions necessàries de sanejament de les aigües resi-
duals a la població de l’Ametlla de Segarra (Segarra).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Marta Alòs i Lòpez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’endega
ment	d’una	campanya	per	a	aprendre	
català	adreçada	als	metges	d’origen	es
tranger	que	treballen	a	les	comarques	
de	Lleida
Tram. 250-01870/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Marta Alòs i Lòpez, Diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent Proposta de 
resolució

exPosició de motius

El nombre de metges de l’Europa de l’Est que treballa 
a Lleida està augmentant a causa de la falta de profes-
sionals en algunes especialitats i a la incorporació en 
els últims anys de nous països a la Unió Europea, com 
Polònia i Romania. La majoria de metges estrangers 
que treballen a Lleida, tot i això, continuen sent sud-
americans.
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exterior, sent el punt de sortida ideal per als estudis 
superiors.

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 implantar a Tarragona els Estudis Superiors de 
Disseny en la seva vessant de Disseny Gràfic.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Carles Pellicer 
i Punyed, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	llibre	d’estil	per	als	mitjans	de	co
municació	sobre	els	trastorns	mentals
Tram. 250-01873/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51366 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Assumpció Laïlla i 
Jou, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent:

ProPosta de resolució sobre la creació d’una Guia d’es-
til Pels mitjans de comunicació sobre els trastorns 
mentals.

exPosició de motius

Les autoritats sanitàries creuen que una de cada 4 perso-
nes patirà una malaltia mental al llarg de la seva vida.

Aquestes persones, a banda d’haver d’enfrontar-se a la 
seva malaltia i superar-la, han d’enfrontar-se també amb 
un altre repte: superar els estereotips socials sobre la 
malaltia mental i rebel·lar-se contra l’estigma que suposa 
encara avui patir alguna malaltia d’aquest tipus.

Aquests estereotips i mites falsos sobre els trastorns 
mental a vegades són reproduïts pels mitjans de comu-
nicació i el cinema, que fàcilment associen aquestes 
patologies amb conductes violentes, actuacions suïcides 
i aïllament. Però la realitat ens diu que només un 5% 
dels actes de violència que cada dia es produeixen al 
món són conseqüència d’un trastorn mental.

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

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
el retorn dels documents esportius de la Generalitat re-
publicana que actualment es troben a la Biblioteca de 
l’Instituto Nacional de Educación Física de Madrid.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Marta Alòs i Lòpez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	implan
tació	d’estudis	superiors	de	disseny	
gràfic	a	les	comarques	de	Tarragona
Tram. 250-01872/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51365 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, i 
Carles Pellicer i Punyed, diputats 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.

exPosició de motius

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació 
(LOE) en el capítol VI, i en referència als ensenyaments 
artístics en l’apartat c), contempla també com estudis 
superiors amb titulació equivalent a la d’una diploma-
tura, els estudis superiors de disseny, i, preveu que es 
puguin cursar en centres diferenciats a la Universitat.

Els estudis superiors de Disseny, en el marc de la LOE, 
a Catalunya estan regulats, des del punt de vista aca-
dèmic, en el Decret 227/2002 de 27 d’agost, i la seva 
ordenació i desplegament curricular depenen del De-
partament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
que és qui té la competència per autoritzar la creació i 
implantació d’aquests tipus d’estudis.

A Catalunya, existeixen només 9 escoles en les que es 
poden cursar estudis superiors de disseny i cap d’aques-
tes escoles es troba a les comarques tarragonines. Aquest 
fet, per una banda, causa en els alumnes i les seves fa-
mílies un greuge econòmic comparatiu respecte els al-
tres alumnes catalans.

A Tarragona es desenvolupen, en l’actualitat, estudis 
reglats de cicle formatiu de grau superior, de la família 
de disseny gràfic (dues línies de gràfica publicitària), 
que s’imparteixen amb qualitat, prestigi i reconeixement 
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crònic sigui atès sempre pel mateix metge, encara que 
tots ells formin part del mateix equip, es fa encara més 
necessari un metge responsable, una mena de tutor que 
es responsabilitzi de la història clínica i ajudi al paci-
ent a prendre decisions, que sigui l’interlocutor amb el 
pacient i la seva família.

Freqüentment, els pacients expressen la seva inquietud 
davant l’existència de múltiples fonts d’informació, i no 
interpreten un únic missatge i homogeni.

Diferents societats científiques ho aconsellen, molt es-
pecialment la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica 
(SEOM) que des de fa temps intenta promoure la crea-
ció de la figura de l’oncòleg tutor.

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a impulsar 
la creació de la figura de l’oncòleg tutor, responsable de 
la història clínica, del seguiment del pacient malalt de 
càncer, del contacte amb els seus familiars, i evident-
ment amb el metge de família del pacient.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena
Portaveu del G. P. de CiU  Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora
ment	de	la	seguretat	vial	a	la	cruïlla	de	
la	carretera	C563	a	Josa	de	Cadí
Tram. 250-01875/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51368 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Jordi Turull i Negre, 
Albert Batalla i Siscart, Montserrat Ribera i Puig, i Jo-
sep Rull i Andreu, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució

exPosició de motius

Les polítiques per la seguretat de les persones, i dins 
d’aquestes les referides a la seguretat vial han de ser una 
de les prioritats constants de les diferents institucions 
públiques competents en la matèria.

Una de les actuacions puntuals sobre les que cal actuar 
de manera permanent és en la millora de les cruïlles 
que per motius diversos presenten potencialment un risc 
important d’accidentalitat. I, en aquest sentit, l’objectiu 
ha de ser anticipar-se abans que l’actuació precedeixi 
algun accident.

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure 
la creació d’una guia d’estil pels mitjans de comunicació 
i altres mitjans d’expressió que en algun moment puguin 
donar informació sobre les malalties mentals, que res-
pectin la persona malalta i que promogui la disminució 
de l’estigma que afecta a aquestes persones.

Palau de Parlament, 10 de març 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Assumpció Laïlla i Jou
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	la	figura	de	l’oncòleg	tutor
Tram. 250-01874/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51367 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145, 
146 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Proposta de resolució.

exPosició de motius

El càncer és a l’actualitat una de les primeres causes de 
mort als països del primer món. Durant aquests anys, 
l’evolució de la ciència i les tecnologies ha permès que 
aquesta malaltia sigui curable en alguns casos, i en d’al-
tres de lenta evolució, arribant a la cronicitat.

Tot plegat s’ha aconseguit gràcies a la detecció precoç, 
possible en la majoria dels casos, amb uns tractaments 
de radio o quimioteràpia cada cop menys agressius, més 
eficaços i personalitzats, i amb un seguiment del pacient 
no només durant tot el procés, sinó fins a la seva cura 
provisional o definitiva.

Aquest fet suposa que el pacient afectat de càncer és 
tractat al llarg de la seva malaltia per diferents especi-
alistes, alguns d’ells situats en serveis especials (radio-
diagnòstic, quimio i radioteràpia) i cirurgia reparadora 
en alguns casos. Per tant, a més del greu problema que 
suposa la malaltia per al pacient i la seva família, exis-
teix una profunda solitud i sensació d’abandonament en 
molts casos, ja que cada especialista es responsabilitza 
de la seva part i no del pacient en el seu conjunt. És per 
aquest motiu que l’atenció als malalts de càncer reque-
reix la figura d’un metge responsable de la globalitat del 
procés, doncs no sempre està garantida la continuïtat 
assistencial entre diferents nivells.

Si a més es té en consideració que cada cop és més di-
fícil que en els grans equips multidisciplinars el pacient 
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En aquest marc i aquest context, diverses entitats han 
endegat una campanya de sensibilització per sol·licitar a 
la Generalitat de Catalunya que impulsi la creació d’un 
carril bici a la BP-1432 entre la Garriga i l’Ametlla a la 
comarca del Vallès Oriental.

La petició i la viabilitat d’aquest projecte pren tot el seu 
sentit, tant des de punt de vista d’oportunitat com de 
factibilitat, justament en el moment d’execució de les 
obres de l’enllaç sud a la C-17 en aquests municipis.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar un acord amb els ajuntaments de la 
Garriga i l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) així com 
amb la Diputació de Barcelona per a la construcció d’un 
carril bici a la BP-1432 entre aquest dos municipis.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	la	seguretat	a	l’entorn	
de	l’estació	de	tren	de	Cardedeu	(Vallès	
Oriental)
Tram. 250-01877/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosició de motius

Des de fa molt de temps que l’empresa Administració 
d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) del Ministeri de 
Foment incompleix els seus propis terminis comprome-
sos per iniciar les obres de millores en la seguretat als 
entorns de l’estació del tren a Cardedeu (Vallès Orien-
tal) consistent bàsicament en la col·locació de tanques 
de protecció al llarg de les vies dins el tram urbà.

L’Ajuntament i els veïns del municipi fa temps que cla-
men entre la desesperació i la decepció per l’inici de 
les obres compromeses una i altra vegada però que no 
s’acaben d’executar. Mentre, uns i altres constaten que 
el risc i els casos d’accidentalitat van en augment.

La cruïlla d’accés al nucli urbà de Josa de Cadí de la 
carretera C-563 que va del municipi de Gósol (Bergue-
dà) al municipi de Josa i Tuixén (Alt Urgell) és en ple 
revolt per la qual cosa el risc d’accidentalitat és elevat, 
sense que existeixi ni cap rotonda no illes d’incorpora-
ció que en reforcin la seguretat.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar en el marc de les seves actuacions 
l’estudi i l’execució de les obres subsegüents per a la mi-
llora de seguretat vial a la cruïlla de la carretera C-563 
d’accés al nucli de Josa de Cadí (Alt Urgell).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Jordi 
Turull i Negre, diputat del G. P. de CiU; Albert Batalla 
i Siscart, diputat del G. P. de CiU; Montserrat Ribera i 
Puig, diputada del G. P. de CiU; Josep Rull i Andreu, 
diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	construc
ció	d’un	carril	bici	a	la	carretera	BP1432	
entre	la	Garriga	i	l’Ametlla	del	Vallès
Tram. 250-01876/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosició de motius

L’ús i el desplaçament urbà i també interurbà de la bi-
cicleta –amb totes les garanties de seguretat– presenta 
moltes virtualitats des de molts punts de vista. Per això 
i d’una manera transversal, una de les prioritats de les 
diferents institucions públiques ha de ser justament la de 
posar les condicions i les infraestructures que ho afavo-
reixen de manera capil·lar al conjunt de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya en tant que la primera insti-
tució del país no sols ho ha d’impulsar sinó que a més ho 
ha de liderar i crear les condicions favorables per tal que 
aquest fenomen d’ús i desplaçament en bicicleta sigui 
cada cop més present i més arrelat, i amb les màximes 
de garanties de seguretat.
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Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a col·laborar tant tècnicament com econòmica-
ment amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès (Vallès 
Oriental) en la rehabilitació i futura museïtzació de la 
Torre del Moro amb l’objectiu de promoure’n el seu 
coneixement i ús social d’aquest Bé Cultural d’Interès 
Nacional.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	les	escoles	velles	del	
CEIP	La	Muntanya,	d’Aiguafreda	(Vallès	
Oriental)
Tram. 250-01879/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51372 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosició de motius

Una de les prioritats de les polítiques públiques és la de 
vetllar per la seguretat de les persones. Aquesta prioritat 
que és absolutament transversal, és més obligada encara 
quan aquesta seguretat va vinculada a equipaments i 
edificis de serveis i de concurrència pública. Un dels 
equipaments on cal extremar totes les mesures de se-
guretat és justament els edificis educatius.

Al municipi d’Aiguafreda (Vallès Oriental), el Centre 
d’Educació Infantil i Primària (CEIP) La Muntanya 
consta de dos edificis, un d’ells és conegut com el de 
les Escoles Velles on hi assisteixen els alumnes d’edu-
cació infantil. Aquest edifici i segons diferents informes 
tècnics presenta diversos dèficits que poden posar en 
risc la seguretat de mestres i alumnes.

Fa temps que diversos pares i mares de l’escola han ma-
nifestat la seva inquietud per la situació d’aquest edifici 
i del risc que pot suposar pels més menuts.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

La Generalitat de Catalunya en tant que la màxima ins-
titució del nostre país, i també en tant que interlocutora 
habitual amb ADIF i el Ministeri de Foment ha de ser 
sensible i ha fer costat a aquesta petició tant justa com 
urgent del municipi de Cardedeu.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a donar suport a l’Ajuntament de Cardedeu en 
relació a reclamar a l’empresa Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries (ADIF) del Ministeri de Foment, 
l’inici immediat de les obres de millores en la seguretat 
als entorns de l’estació del tren de Cardedeu (Vallès 
Oriental).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabili
tació	i	la	museïtzació	de	la	Torre	del	Mo
ro,	a	Llinars	del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01878/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 51371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de Política cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosició de motius

En el parc natural del Montnegre i el Corredor, en un 
dels enclavaments més elevats, s’hi troba l’anomenada 
Torre del Moro, un torre de guaita d’època romana clas-
sificada com a Bé Cultural d’Interès Nacional, de gran 
interès arquitectònic i patrimonial.

Des de fa temps que es constata la necessitat de la seva 
rehabilitació per a garantir-ne la seva seguretat estruc-
tural i per promoure’n el seu ús i coneixement social. Fa 
un cert temps l’Ajuntament de Llinars del Vallès (Vallès 
Oriental) està intentant tramitar el projecte tècnic de 
rehabilitació.

No hi ha dubte que l’interès des de molts punts de vista, 
d’aquest bé patrimonial, la seva rehabilitació i futura 
museïtzació pot anar més enllà de l’àmbit estrictament 
municipal i comarcal.
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Marta Mata sigui una realitat sense que fins a la data hi 
hagi un calendari precís de quan això serà una realitat.

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 Generali-
tat a prioritzar en el marc de la seva actuació la construc-
ció i posada en funcionament del nou IES Marta Mata al 
municipi de Montornès del Vallès (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	condici
onament	i	el	millorament	de	la	carretera	
N260	entre	Olot	i	Ripoll
Tram. 250-01881/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

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 el condicionament i la 
millora de la carretera n-260 entre olot i riPoll

exPosició de motius

Una de les obres més reivindicades i anhelades, i que 
hauria de permetre un millor desenvolupament socio-
econòmic de la Garrotxa i el Ripollès, és sens dubte el 
condicionament i la millora de la carretera N-260 entre 
Olot i Ripoll que hauria d’incloure les variants de Ripoll 
i Sant Joan de les Abadesses.

Fins i tot, el passat mes de desembre de 2008, la premsa 
anunciava que els tres diputats socialistes gironins al 
Congrés havien presentat una proposició no de llei que 
instava al govern de l’Estat a elaborar l’estudi informatiu 
per al condicionament i millora d’aquesta carretera.

Unes millores, que permetrien consolidar l’Eix Pirinenc 
i que els mateixos diputats socialistes demanaven que 
es fes «amb òptimes condicions i en el menor temps 
possible». L’experiència demostra que la elaboració dels 
estudis informatius a la N-260 poden durar anys i panys. 
En efecte l’any 1997 es va encarregar l’estudi informatiu 
del tram de la N-260 entre Ribes de Freser i Alp amb la 
construcció del túnel de Toses i hores d’ara, encara no 

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a prioritzar en el marc de les seves actuacions, 
l’execució de les obres necessàries per tal de garantir 
i millorar la solidesa i seguretat de l’edifici de les es-
coles velles del Centre d’Educació Infantil i Primària 
(CEIP) La Muntanya del municipi d’Aiguafreda (Vallès 
Oriental).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons
trucció	i	la	posada	en	funcionament	de	
l’IES	Marta	Mata,	a	Montornès	del	Vallès	
(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01880/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51373 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’educació i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosició de motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un 
creixement demogràfic important en els darrers anys 
que comporta que és faci del tot necessari posar al dia, 
millorar i ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, 
tant per evitar el col·lapse dels mateixos com per garan-
tir-ne la qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per asso-
lir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari i en 
l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i determi-
nants que cal que de manera molt prioritària els ciuta-
dans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i per també 
del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en condi-
cions de normalitat i qualitat. Molts municipis pateixen 
dèficits tant en serveis com en equipaments, ja sigui pel 
major nombre d’usuaris potencials que n’ha de poder 
ser beneficiaris, ja sigui pel fet que les instal·lacions i 
equipaments existents han quedat desfasats i no poden 
oferir el servei amb els nivells òptims de qualitat que 
són recomanables i exigibles.

Un dels municipis que ha experimentat aquest creixement 
i que necessita posar al dia els seus equipaments educa-
tius és el municipi de Montornès del Vallès. Des de fa 
temps hi ha al municipi una mobilització tant institucio-
nal com ciutadana per fer que la construcció del nou IES 
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estructural per a la vertebració de diferents comarques 
catalanes. Tot i la importància estratègica d’aquesta lí-
nia pel que fa a la política de mobilitat i de desenvolu-
pament socioeconòmic, la seva afluència de viatgers ha 
anat minvant en els darrers 10 anys.

Els motius en són les condicions d’una part important 
de la infraestructura, la millora de la qual va a ritme de 
tortuga, i dels serveis actuals, temps de viatge, freqüèn-
cies, entre d’altres, que provoquen que aquests viatgers 
hagin optat per altres mitjans de transport, principal-
ment el privat.

El mateix Ajuntament de Puigcerdà, i la resta d’ens lo-
cals de la Cerdanya i el Ripollès i la societat civil en 
general, ja fa molt de temps que reclamen insistentment 
la millora de servei d’aquesta línia fèrria.

Tant és així, que per exemple, el promig de velocitat en 
la línia Puigcerdà - Barcelona, ha baixat de 56 a 51 
quilòmetres/hora en els últims 8 anys, convertint el tra-
jecte en una odissea de 3 hores i 10 minuts de durada, 
quan el mateix trajecte fet amb un vehicle particular, es 
fa amb menys de 2 hores.

Així doncs, i a l’espera de la realització de les inversions 
necessàries per a la millora estructural de la línia, en 
especial el desdoblament entre Montcada i Vic, anunciat 
moltes vegades i fins a la data no iniciat, seria raonable 
que s’establissin els mecanismes oportuns per reduir a 2 
hores, les actuals 3 hores i 10 minuts de recorregut entre 
Barcelona i Puigcerdà, que permetria fer aquesta línia 
fèrria competitiva amb el desplaçament en cotxe.

A més, seria adient la instauració de dos trens semidi-
rectes al dia, un d’anada al matí i un altre de tornada al 
vespre, que a més d’ampliar l’oferta actual de serveis, 
permetessin realitzar el trajecte Barcelona - Puigcerdà 
amb parada a Ripoll, amb un temps aproximat de 2 
hores.

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries davant Renfe per:

1. Ampliar l’oferta de viatges de la línia Barcelona - 
Puigcerdà amb la incorporació de dos trens semidirec-
tes al dia amb parada a Ripoll, un d’anada al matí i un 
altre de tornada al vespre.

2. Millorar la resta del servei de la línia Barcelona - 
Puigcerdà per a aconseguir fer el trajecte en un temps 
aproximat de dues hores.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Eu-
dald Casadesús i Barceló, diputat del G. P. de CiU; Jo-
sep Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU

hi ha el projecte constructiu elaborat ni cap calendari 
d’execució d’aquest tram.

Aquesta necessitat es fa més urgent encara, si tenim en 
compte que durant el primer trimestre d’aquest 2009, 
està previst que s’obri el túnel de Bracons, i per tant, 
el nombre de vehicles que passaran cada dia per Olot, 
s’incrementarà notablement.

Per tant, el Govern de Catalunya no pot quedar al marge 
d’aquesta reivindicació i ha de fer costat a la gent del 
Ripollès i la Garrotxa perquè, per part del Ministeri de 
Foment, s’estableixi un calendari d’execució d’aques-
tes obres per tal que es puguin fer en el menor temps 
possible aprofitant la Disposició addicional tercera de 
l’Estatut.

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries davant el Ministeri 
de Foment perquè elabori un calendari d’execució de les 
obres de condicionament i millora de la carretera N-260 
entre Olot i Ripoll incloent-hi les variants de Ripoll i 
Sant Joan de les Abadesses.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Eu-
dald Casadesús i Barceló, diputat del G. P. de CiU; Jo-
sep Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	neces
sitat	de	posar	en	funcionament	un	nou	
servei	de	trens	semidirectes	entre	Bar
celona	i	Puigcerdà
Tram. 250-01882/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

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 la necessitat de Posar 
en funcionament un nou servei de trens semidirectes 
entre barcelona i PuiGcerdà

exPosició de motius

La línia ferroviària Barcelona - Ripoll - Puigcerdà con-
forma una infraestructura vital i de gran importància 
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Un any després de l’aprovació en comissió d’aquesta 
iniciativa parlamentària i vuit mesos després de l’in-
forme relatiu al compliment de la resolució, és evident 
que les gestions del Govern no han donat els resultats 
desitjats.

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

ProPosta de resolució

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

1. Intensificar amb eficàcia les gestions amb el govern de 
l’Estat i amb la companyia Renfe per tal que els usuaris 
de les línies de trens de mitja distància a les comarques 
gironines puguin gaudir de les mateixes compensacions 
que els usuaris dels trens de rodalies de Barcelona en 
cas de retards.

2. Defensar les peticions que la plataforma d’usuaris fa 
a la companyia Renfe, per tal de reduir la durada del 
trajectes, fer-los compatibles amb els horaris laborals, i 
que no es faci efectiva aquesta puja de preus anunciada 
per la companyia ferroviària fins la normalització del 
servei.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Eu-
dald Casadesús i Barceló, diputat del G. P. de CiU; Jo-
sep Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	finança
ment	de	les	obres	de	millorament	del	
camí	que	uneix	el	Poal	amb	la	carrete
ra	LP3322	i	sobre	la	inclusió	d’aquesta	
via	a	la	xarxa	de	carreteres	de	la	Gene
ralitat
Tram. 250-01884/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51377 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carme Vidal Huguet, 
Josep Grau i Seris, i Josep Rull i Andreu, diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució.

exPosició de motius

Les quatre vies de comunicació que envolten el muni-
cipi del Poal, de la comarca del Pla d’Urgell, són totes 
quatre camins municipals que s’han anat asfaltant, la 
qual cosa vol dir que al poble no hi ha cap carretera que 

Proposta	de	resolució	sobre	les	com
pensacions	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. 250-01883/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51376 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

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.

exPosició de motius

El mal servei ferroviari que la companyia Renfe dóna 
en el trajecte de mitja distància està provocant malestar 
entre aquells viatgers de les comarques de Girona, que 
cada dia intenten anar a les seves respectives feines en 
transport ferroviari. A més, la companyia ja ha anunciat 
canvis d’horaris i de durada combinat amb un augment 
en les seves tarifes. El malestar és tal, que els matei-
xos viatgers s’han vist obligats a crear una plataforma 
d’usuaris de trens que uneixen les comarques de Girona 
amb Barcelona.

Aquesta plataforma i Renfe han mantingut diverses re-
unions en les que els usuaris han manifestat sentir-se 
cansats de retards i de l’augment de les tarifes malgrat 
l’empitjorament del servei, i han demanat a la compa-
nyia que els compensi d’alguna manera aquests retards 
i imprevistos amb els que es troben cada vegada més 
freqüentment.

Precisament ja fa més d’un any, concretament el passat 
13 de febrer de 2008, el Parlament de Catalunya apro-
vava una proposta de resolució a iniciativa del grup par-
lamentari de Convergència i Unió, en la que s’instava al 
Govern a «demanar a l’Administració de l’Estat l’elabo-
ració de les normes que estableixin els mecanismes de 
compensació de caràcter extraordinari per a fer front als 
perjudicis derivats de les interrupcions i les deficiències 
generalitzades en el funcionament de la xarxa ferrovià-
ria» tal com succeeix en els serveis de rodalies.

En data 17 de juny de 2008, en l’escrit relatiu al com-
pliment de la resolució, el Govern informa que «el De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques està 
duent a terme gestions amb RENFE per establir meca-
nismes de compensació de caràcter extraordinari per a 
fer front als perjudicis derivats de les interrupcions i de 
les deficiències generalitzades en el funcionament de la 
xarxa ferroviària».
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Proposta	de	resolució	sobre	l’habilita
ció	d’una	taquilla	de	venda	de	bitllets	
de	tren	de	darrera	hora
Tram. 250-01885/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51378 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de Política territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Benet Maimí i Pou, 
Carles Sala i Roca, i Josep Rull i Andreu, diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosició de motius

Actualment la guixeta de venda de bitllets pels trens 
d’alta velocitat a l’estació de Barcelona Sants no discri-
mina la urgència de sortida dels trens; hi ha una mateixa 
cua per a tots els trens de llarg recorregut que surten, 
sense tractar-ho de manera diferent com es fa en altres 
estacions de l’Estat espanyol. A l’estació d’Atocha, a 
Madrid, es prioritza amb una guixeta especial, el tren 
que té sortida immediata, és a dir, en els següents 50 
minuts o darrera hora.

La venda per Internet es tanca 90 minuts abans de la 
sortida, la qual cosa crea una situació molt complica-
da on es barregen els viatgers que no tenen pressa per 
comprar els bitllets i els viatgers que tenen molt poc 
temps per adquirir el seu bitllet donat el cas que el seu 
tren surti de forma immediata.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar a 
Renfe a habilitar una guixeta per la venda de bitllets 
d’última hora per a trens que surten en menys d’una 
hora, de la mateixa manera que es fa a la resta d’estaci-
ons de l’Estat espanyol.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Benet 
Maimí i Pou, diputat del G. P. de CiU; Carles Sala i 
Roca, diputat del G. P. de CiU; Josep Rull i Andreu, 
diputat del G. P. de CiU

sigui de titularitat ni de la Diputació de Lleida ni de la 
Generalitat de Catalunya.

El Poal és l’únic municipi de la comarca que es troba en 
aquesta situació, raó per la qual és que els veïns consi-
deren que aquesta situació suposa un greuge comparatiu 
amb la resta de poblacions comarcanes que tenen bons 
accessos amb unes vies de comunicació de titularitat 
no municipal.

Pel fet que aquests accessos siguin camins municipals 
asfaltats, el seu arranjament i la seva manteniment han 
d’anar a càrrec del propi ajuntament, i aquesta és una 
inversió del tot impossible en un poble de només 650 
habitants que no disposa de prou recursos econòmics 
per poder fer front a aquestes actuacions.

Malgrat haver sol·licitat en reiterades ocasions tant a la 
Generalitat com a la Diputació de Lleida que assumissin 
la titularitat d’algun d’aquests camins asfaltats, encara 
avui no s’ha aconseguit cap d’aquests traspassos. Si que 
és cert, però, que l’any 2001 la Generalitat va efectuar 
una important actuació en el tram comprès entre El Poal 
i El Palau d’Anglesola.

Actualment, però, el municipi es troba que el camí as-
faltat que uneix El Poal amb la carretera LP3322 (la que 
va de Mollerussa a Bellcaire d’Urgell) presenta un estat 
tan defectuós que posa molt en perill el trànsit. Aquest 
és un camí que dóna accés, bàsicament, a finques agrí-
coles i a les granges que estan situades als polígons 5, 
6, 7 i 8 del terme municipal. La superfície d’aquests 
quatre polígons és, aproximadament, de 473 hectàrees, 
i aquest camí té gairebé uns 4Km, i fa més de trenta 
anys que es va asfaltar.

Atès, però, que malgrat la urgència de la necessitat, 
l’Ajuntament no pot pas assumir la despesa derivada de 
l’arranjament, que segons una memòria econòmica re-
dactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell s’estima en uns 170.000 euros d’inversió, 
el Grup parlamentari de Convergència i Unió presenta 
la següent

ProPosta de resolució

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

1. Finançar el cost del camí que uneix el Poal (Pla d’Ur-
gell) amb la carretera LP3322.

2. Estudiar la possibilitat que el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques pugui incloure aquesta via 
a la Xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalu-
nya.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
me Vidal i Huguet, diputada del G. P. de CiU; Josep 
Grau i Seris, diputat del G. P. de CiU; Josep Rull i An-
dreu, diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	delimita
ció	de	les	zones	vulnerables	de	conta
minació	per	nitrats	del	Vallès	Oriental
Tram. 250-01887/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51380 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió d’aGricultura, ramaderia 
i Pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
i Xavier Pallarès i Povill, diputats del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució

exPosició de motius

La comarca del Vallès Oriental és una comarca que en 
les darreres dècades ha sofert un canvi molt important, 
tant des del punt de vista d’un creixement demogràfic 
molt important, com des del punt de vista d’urbanitza-
ció del territori com des del punt de vista de la creixent 
industrialització.

Tot i aquesta transformació i creixement demogràfic, 
urbà i industrial de la comarca del Vallès Oriental, l’ac-
tivitat agrícola i ramadera segueix sent present, amb 
una funció social i de conservació del territori molt 
important. Tot i no ser ni de bon tros l’activitat econò-
mica principal de la comarca, però justament pel que 
ha estat i pel avui representa, des de molts punts de 
vista, els pagesos de la comarca requereixen del màxim 
suport institucional per a garantir-ne la seva continuïtat 
i presència a la comarca, no sols per la seva incidèn-
cia econòmica sinó pels valors que una activitat com 
aquesta comporta.

La declaració de zona vulnerables establertes pel Decret 
476/2004 a la comarca del Vallès Oriental perjudica la 
consolidació i continuïtat de l’activitat de la pagesia a 
la comarca.

A l’existir a la comarca encara moltes urbanitzacions i 
construccions fetes als anys seixanta i setanta que no 
reuneixen totes les condicions òptimes des de molts 
punts de vista, i entre d’altres els referits a la depuració 
de les aigües residuals urbanes, existint i funcionant 
nombroses fosses sèptiques (moltes d’elles properes i 
a l’entorn d’indrets amb activitat agrícola i ramadera) 
fa evident que la contaminació per nitrats no respongui 
estrictament a una relació de causa efecte entre l’acti-
vitat dels pagesos i els nivells de nitrats contaminants 
existents.

Justament per tot això i per garantir la continuïtat de la 
seva activitat a la comarca del Vallès Oriental, moltes 

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	recursos	del	contracte	programa	
d’acció	social	de	l’Ajuntament	d’Iguala
da	(Anoia)
Tram. 250-01886/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51379 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de benestar i immiGració

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució

exPosició de motius

Atès que la lluita contra la pobresa i l’exclusió ha de 
ser, avui, un tema prioritari en l’agenda política igua-
ladina.

Atès l’important increment de les demandes d’ajut que 
els ciutadans dirigeixen a les entitats socials d’Igualada, 
la qual s’ha incrementat en una xifra propera al 40% 
a causa de la delicada situació econòmica per la que 
s’està passant.

Ateses, les dades dels serveis socials bàsic de l’Ajunta-
ment d’Igualada, les quals són molt preocupants, l’any 
2007 es van atendre 3.263 persones i el 2008 s’han in-
crementat en 4.745. Aquest tema s’agreuja quan es tras-
llada les dades en un entorn familiar, ja que el 2007 
1.487 famílies van necessitar aquest suport social i en 
el 2008 han estat 2.231 famílies.

Atès que la previsió de la demanda d’ajut ciutadà aug-
mentarà molt més al llarg de l’any 2009 atesa la crisi 
econòmica a l’Anoia que es reflexa amb una taxa d’atur 
propera al 20%

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

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a incrementar els recursos del contracte-programa 
d’acció social de l’Ajuntament d’Igualada.

Palau del Parlament, 5 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola  Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU  Diputat del G. P. de CiU
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Diversos exemplars de daina van ser introduïts/reintro-
duïts a dos indrets de la comarca als anys 60 del darrer 
segle, prop del Bosc dels Tres Comuns, a l’entorn de la 
Font de la Seu, al municipi de Rialp, i prop del poble 
d’Espot, al municipi del mateix nom.

Al llarg dels darrers decennis, el nombre de daines s’ha 
incrementat de forma notable als termes dels pobles de 
Bernui-Llessui-Caregue, municipis de Rialp i de Sort, 
és a dir a bona part de la Vall d’Àssua, i també al marge 
esquerre del riu Noguera Pallaresa i als boscos de l’àrea 
de Roní-Beraní, municipi de Rialp.

Tal i com afirmen els ramaders la daina, mamífer sal-
vatge reintroduït a aquest racó del Pirineu, té una estatu-
ra i envergadura similars a les d’una anolla, vaca d’entre 
un i dos anys, i li cal una alimentació similar.

Els ramaders de Caregue, de Llessui i d’altres pobles 
de les referides zones, han observat sovint, amb frus-
tració i decepció, com camps sembrats de trepadella, de 
raigràs, etc., han estat arranats a plena llum del dia per 
escabots de 10 o 12 daines, fent inútil l’esforç del pagès-
ramader que d’alguna manera es pot dir que treballa per 
alimentar la cabana de daines, en obvi detriment de les 
explotacions extensives de vaca bruna i d’oví.

A més d’exercir una competència tròfica amb les vaques 
i les ovelles, la daina se situa en hàbitats intermitjos, 
competint també amb el cabirol.

Vist que a les trobades-simposiums que s’organitzen per 
estudiar la població de gall fer (Tetrao urogallus) a la 
serralada pirinenca diversos autors han relacionat sovint a 
les seves monografies l’ostensible reculada del nombre de 
galls fers amb la presència de daines a l’àrea estudiada.

Vist que cal afavorir les condicions de les explotacions 
de ramaderia extensiva al Pirineu, no tan sols per aug-
mentar la producció de carn sinó també per mantenir 
les muntanyes i les pastures com a fonts de riquesa per 
a les comunitats locals pirinenques, i per criteris obvis 
de biodiversitat.

Coneixedors de què la comunitat científica, ecòlegs, 
biòlegs... no consideren que la presència d’una elevada 
població de daines representi una riquesa per a la bio-
diversitat del Pirineu.

És per tot això que, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

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

1. Incrementar el nombre de permisos de caça que s’ator-
guen anyalment a les societats de caçadors del Pallars 
Sobirà per tal de disminuir i mantenir sota control les po-
blacions de daines especialment el nombre de femelles.

2. Estudiar fórmules de compensació econòmica a favor 
dels ramaders afectats per la presència de la daina.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

i molts pagesos reclamen, entre d’altres qüestions, una 
revisió de la delimitació de les zones vulnerables a la 
comarca.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar, d’acord amb la legislació vigent, 
l’estudi pormenoritzat, revisió i modificació - en base 
als resultats obtinguts - de la delimitació de les zones 
vulnerables del Vallès Oriental, atès el Decret 476/2004, 
de 28 de desembre pel qual es designen noves zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Jordi 
Turull i Negre, diputat del G. P. de CiU; Xavier Pallarès 
i Povill, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	permisos	de	caça	del	Pallars	Sobi
rà	i	sobre	la	compensació	econòmica	
als	ramaders	afectats	per	la	presència	
de	daines
Tram. 250-01888/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51381 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi-
tatGe

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta 
de resolució

exPosició de motius

A La Vanguardia del diumenge 22 de febrer es va pu-
blicar l’article «La caza es lo de menos», que ambienta 
les grans caceres de mamífers ungulats a Andalusia, 
Castella-Lleó i Castella-la Manxa, per tal de retratar el 
tipus de «monteria» com aquella a la qual van assistir el 
Jutge Garzón i l’exministre Bermejo. L’article s’il·lustra 
amb una fotografia de tres daines que corren, totes tres 
amb banyes ben conformades.

Però la daina (Dama dama) no viu tan sols a les comu-
nitats autònomes abans esmentades. També campa, i 
cada cop amb més abundància, a la comarca del Pallars 
Sobirà i darrerament s’estén per l’àrea de la muntanya 
d’Ancs cap al municipi de La Torre de Capdella al Pa-
llars Jussà.
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l’any 2007 i s’ha de tenir en compte que durant el primer 
semestre de 2008, els efectes de la crisi no es van deixar 
sentir amb tanta cruesa com en l’actualitat.

En altres països amb forta implantació de la motoci-
cleta com Itàlia, s’han introduït ajuts similars als del 
Plan Viva per tal de renovar el parc de motocicletes 
per unitats noves menys contaminants. Així a Itàlia es 
subvenciona amb 500 euros la compra d’una nova mo-
tocicleta de cilindrada inferior a 400 cc., si es desguassa 
l’anterior i que aquesta sigui menys contaminants que 
la vella.

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. Establir un pla d’ajuts als particulars per a l’adqui-
sició de motocicletes i ciclomotors per tal de substituir 
les unitats més antigues i més contaminants i alhora 
dinamitzar l’activitat del sector.

2. Reclamar al Govern de l’Estat la introducció d’ajuts 
als particulars per a l’adquisició de motocicletes i ciclo-
motors que complementin els ajuts autonòmics.

Palau del Parlament de Catalunya, 12 de març de 2009

Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	la	restau
ració	de	les	pantalles	protectores	de	la	
carretera	C60	a	l’entrada	de	Mataró
Tram. 250-01890/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 51597 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

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

exPosició de motius

A la carretera C-60 al seu pas per l’entrada de la ciutat 
de Mataró i donada la zona escolar present es van instal-
lar pantalles acústiques per tal de protegir aquesta zona

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’ajuts	autonòmics	i	estatals	per	reno
var	el	parc	de	motocicletes	i	ciclomo
tors	i	dinamitzar	l’activitat	del	sector
Tram. 250-01889/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 51596 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat i 
Culleré, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, Santi Rodríguez i Serra, diputat, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra presenten la següent Proposta 
de resolució per tal que sigui substanciada a la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

exPosició de motius

En els darrers mesos, les diferents administracions han 
realitzat importants esforços per tal que la indústria au-
tomobilística continuï tenint futur a casa nostra. En els 
darrers anys s’han donat a diverses empreses del sector 
de l’automoció importants ajuts i subvencions.

En aquests moments de crisi econòmica, el sector de 
l’automoció esta reben el suport de les diferents admi-
nistracions amb plans i ajuts que pretenen que el sector 
recuperi el dinamisme.

Però a Catalunya hi ha un altre sector relacionat amb 
el motor que te també una gran importància: la fabri-
cació de motocicletes. A Catalunya hi ha sis plantes 
de fabricació de motocicletes i ciclomotors i moltes 
marques han nascut a Catalunya. Es tracta d’un sector 
potent amb seu a Catalunya que competeix amb altres 
marques internacionals que també fabriquen i venen a 
casa nostra. El sector amb una facturació a Catalunya de 
1.022 milions d’euros dona feina directament a prop de 
1.300 persones a les factories catalanes i indirectament 
a moltes més. Tot i la gran importància de les moto-
cicletes i ciclomotors en el nostre parc mòbil, el 68% 
de les motocicletes fabricades a Catalunya s’exporten 
a l’estranger.

Però el sector de la motocicleta també pateix els embats 
de la crisi igual o pitjor que l’automòbil. La venda de 
ciclomotors i motocicletes s’ha reduït considerablement 
i això es pot emportar bona part de la indústria catalana 
de la motocicleta i aproximadament el 25% dels llocs de 
treball.

Ja durant l’any 2008, en el conjunt d’Espanya s’han ve-
nut quasi 100.000 motos i ciclomotors menys que durant 
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Grup Parlamentari de Convergència i Unió: 

Sr. Jordi Turull i Negre

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi: 

Sr. Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya: 

Sra. Maria Àngels Cabasés Piqué

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya: 

Sra. Josep Enric Millo i Rocher

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

Sr. Daniel Pi i Noya

Grup Mixt

Sr. José Domingo Domingo

Palau del Parlament, 17 de març de 2009

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

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	sanitària,	espe
cialment	pel	que	fa	a	la	gestió	de	Siste
ma	d’Emergències	Mèdiques,	SA
Tram. 302-00156/08

Esmenes presentades
Reg. 51735 i 51868 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.03.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 51735)

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 la següent esmena a 
la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política sanitària, especialment pel que fa a la gestió 
de Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., amb N.T: 
302-00156/VIII.

del fort soroll que provoca l’intens trànsit d’aquesta via. 
Actualment l’estat d’aquests elements és lamentable. La 
deixadesa en la seva conservació ha provocat que avui 
dia aquestes pantalles protectores estiguin completa-
ment pintades amb grafitis.

Però no només el mal estat de les pantalles es deuen 
a aquestes pintades. També són fruit de la manca de 
conservació. Molts d’aquests elements estan trencats, 
i per tant no realitzen la funció per la que estan instal-
lades, deixant que el soroll de trànsit de la via impacti 
en la zona escolar, provocant malestar i incomoditats 
tant als alumnes com als professors d’aquests equipa-
ments educatius.

L’estat actual de les pantalles protectores donen una 
mala imatge a la ciutat de Mataró. Al estar situades a 
l’entrada d’aquesta localitat del Maresme per la C-60 
procedent de Granollers és la primera imatge que es 
veu d’aquest municipi. Però també es dona la imatge 
que el responsable d’aquesta via no actua el suficient 
per a mantenir en unes condicions raonables i adients 
els elements que integren aquesta via.

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 restaurar, donat l’estat actual, les pantalles pro-
tectores existents a la via C-60 a l’entrada del municipi 
de Mataró (Maresme).

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediment	relatiu	a	l’Informe	sobre	el	
Compte	general	de	la	Generalitat	de	Ca
talunya	corresponent	al	2006
Tram. 257-00003/08

Ponència de caràcter informatiu

comissió de la sindicatura de comPtes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió 
tinguda el dia 17 de març de 2009, d’acord amb l’ar-
ticle 163.2 del Reglament, ha nomenat la Ponència de 
caràcter informatiu per a estudiar l’informe i el Compte 
general de la Generalitat de Catalunya corresponent a 
l’any 2006 (tram. 257-00003/08), que resta constituïda 
pels membres següents: 
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2 esmena núm. 2
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De supressió del punt 4 del text de la Moció. 

Palau del Parlament, 17 de març de 2009

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

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	infraestructures
Tram. 302-00157/08

Esmenes presentades
Reg. 51508 i 51731/ Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.03.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 51508)

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten la següent esmena al text 
de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les infraestructures (N. T. 302-00157/08).

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

De tot el text de la Moció. Nova redacció: 

1. El Parlament de Catalunya valora en positiu, glo-
balment, la presentació per part del Ministerio de Fo-
mento del Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015, 
com un Pla de condicionament i ampliació de l’actual 
xarxa de rodalies RENFE a la Regió metropolitana de 
Barcelona que permetrà potenciar el servei ferroviari i 
millorar les possibilitats d’intercanvi amb altres modes 
de transport.

El Parlament insta el Govern: 

2. A defensar la incorporació, via els estudis, projectes 
i l’execució de les obres incloses al Pla o altres figures 

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

Del punt número 6: 

«6. El Parlament de Catalunya manifesta la seva pre-
ocupació per les irregularitats detectades per la Sindi-
catura de Comptes en la gestió de diverses empreses i 
entitats dependents de la Generalitat de Catalunya.» 

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

Del punt número 7: 

«7. Instar el Govern de la Generalitat a incrementar 
els procediments de control de les empreses i entitats 
que d’ella en depenen per tal de millorar la seva gestió 
econòmica i administrativa i adequar-la a la legalitat 
vigent.» 

Palau del Parlament, 17 de març de 2009

Maria Dolors Montserrat i Culleré

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 51868)

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten les següents esmenes al 
text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la política sanitària, especialment pel que fa a la 
gestió de Sistema d’Emergències Mèdiques, S. A. (N. T. 
302-00156/08).

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

De substitució dels punts 1 i 2 del text de la Moció. 
Nova redacció:

«D’acord amb les conclusions recollides a l’informe 
22/2008 de la Sindicatura de Comptes, referent a la 
gestió del SEM, insta el Govern a emprendre les me-
sures necessàries de reestructuració per consolidar la 
nova etapa del SEM, tot aplicant una cultura de gestió 
adequada al marc normatiu i financer vigents, i a con-
tinuar impulsant el nou model de transport sanitari de 
Catalunya.»
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4. INFORMACIó

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
309/VIII,	sobre	la	categoria	professional	
d’infermer	o	infermera	especialista	en	
salut	mental
Tram. 290-00261/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 50266 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00261/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 309/
VIII, sobre la categoria professional d’infermer o in-
fermera especialista en salut mental

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 309/VIII sobre la categoria 
professional d’infermer o infermera especialista en sa-
lut mental, respecte al seu compliment informem del 
següent: 

En la reunió de la Comissió de l’ordenació professional 
del Consell de la professió infermera de 18 de desembre 
de 2008, s’ha analitzat i debatut el contingut del do-
cument elaborat per la Societat Catalana d’Infermeria 
de Salut Mental sobre la proposta de reconeixement de 
la categoria professional de l’infermer/a especialista en 
salut mental.

El posicionament, dins del context actual de desplega-
ment de les diferents especialitats d’infermeria regula-
des i en l’àmbit de les organitzacions sanitàries, aprovat 
per la Comissió d’ordenació professional de la professió 
infermera en la seva reunió de data 27 de gener de 2009 
i al plenari del Consell de la professió Infermera de 17 
de febrer de 2009, és el següent.

1. La incorporació de la categoria professional de 
l’infermer/a en salut mental escau a les organitzacions 
sanitàries a través de la negociació en taules i meses 
laborals corresponents. La qual cosa, serà també d’apli-
cació, si escau, a la resta de categories professionals 
corresponents a les especialitats d’infermeria a mesura 
que es despleguin.

convenials, de les inversions necessàries per aconseguir 
la plena operativitat del servei de rodalies, en especial: 

a) Les quadriplicacions de vies en els accessos nord i 
sud de Barcelona.

b) l’execució de les fases que restin pendents de la línia 
orbital ferroviària 

c) les extensions dels extrems de la xarxa ferroviària 
en àmbits densament poblats i que encara no en dis-
posin.

3. A continuar l’ampliació i adequació de la xarxa de 
rodalies a mig i llarg termini, amb l’objectiu d’incorpo-
rar les previsions que no s’hagin pogut iniciar o com-
pletar durant l’execució del Pla 2008-2015.

4. A fer el seguiment de l’execució del Pla i el calendari 
de les noves inversions necessàries en el marc de les co-
missions de seguiment dels convenis, protocols i acords 
i altres organismes de relació bilateral existents entres 
els governs de la Generalitat i de l’Estat.

Palau del Parlament, 12 de març de 2009

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. 51731)

a la mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb 
allò que preveu l’article 139.4 del Reglament de la Cam-
bra presenta la següent esmena a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
(NT.: 302-00157/VIII).

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

De l’apartat 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc 
de les seves competències en rodalies que té reconegu-
des per l’Estatut, a exigir al Govern de l’Estat la revisió 
del Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de 
Barcelona 2008-2015 en com a mínim, els següents 
extrems: 

Palau del Parlament, 17 de març de 2009

Josep Llobet Navarro
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
313/VIII,	sobre	el	traçat	de	la	línia	d’alta	
velocitat	entre	Vilademuls	i	Borrassà
Tram. 290-00269/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49951 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00269/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 313/
VIII, sobre el traçat de la línia d’alta velocitat entre Vi-
lademuls i Borrassà

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 313/VIII, sobre el traçat 
de la línia d’alta velocitat entre Vilademuls i Borrassà, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

En compliment d’aquesta resolució, aquest Departament 
va traslladar al Ministeri de Foment i l’ADIF la consulta 
referent a les alternatives de millora de traçat presen-
tades pels ens del territori, amb l’objecte que aquests 
organismes puguin analitzar la seva viabilitat i donar 
una resposta raonada.

D’altra banda, a instància d’aquest Departament, l’ADIF 
ha considerat convenient la creació d’una Comissió 
Mixta de Seguiment Mediambiental de les obres del 
tram de la línia d’alta velocitat comprès entre Sant Julià 
de Ramis i Figueres, malgrat que la declaració d’im-
pacte ambiental no n’establia la seva obligatorietat. En 
el marc d’aquesta comissió, en la qual hi participa el 
Ministeri de Foment, l’ADIF, el Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques, els ajuntaments im-
plicats i els organismes ambientals competents, es farà 
un seguiment de les mesures preventives, correctores i 
compensatòries a executar en el decurs de les obres, en 
compliment de les prescripcions que estableix la decla-
ració d’impacte ambiental.

Barcelona, 9 de març de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

2. El desplegament de la categoria professional de 
l’infermer/a en salut mental requerirà determinar el seu 
àmbit d’actuació i els llocs de treball que requereixen 
d’un infermer/a especialista dins la xarxa de centres de 
salut mental.

3. Les organitzacions sanitàries, a través dels mecanis-
mes de negociació corresponents, hauran de revisar i 
posar al dia el mapa de categories professionals i de 
llocs de treball en funció del desenvolupament de la 
resta d’especialitats d’infermeria i de l’evolució d’altres 
professions sanitàries i de salut.

Barcelona, 4 de març de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
312/VIII,	sobre	la	senyalització	del	nus	
viari	de	la	carretera	C61	a	Arenys	de	
Mar	(Maresme)
Tram. 290-00268/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49950 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00268/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 312/
VIII, sobre la senyalització del nus viari de la carretera 
C-61 a Arenys de Mar (Maresme)

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 312/VIII, sobre la 
senyalització del nus viari de la carretera C-61 a Arenys 
de Mar, em plau fer-vos avinent les següents conside-
racions: 

El Servei Territorial de carreteres de Barcelona d’aquest 
Departament ha fet una anàlisi sobre la viabilitat de la 
limitació del pas de camions per la carretera B-511 a 
Arenys de Mar i s’ha arribat a la conclusió que aquesta 
no és viable, en principi, fins que no hi hagi una carre-
tera de pas alternatiu que serà la futura variant d’Arenys 
al sector de Valldegata.

Barcelona, 9 de març de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
316/VIII,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	22/2007,	referent	a	contrac
tacions	i	despeses	amb	el	grup	Indra,	
corresponent	als	exercicis	19962002
Tram. 290-00272/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 51504 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Joan Saura Laporta, conseller d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament,

sol·licito: 

L’ampliació del termini per presentar l’informe de 
compliment de la Resolució 316/VIII (número de tra-
mitació 290-00272/08), sobre l’Informe de fiscalització 
22/2007, referent a contractacions i despeses amb el 
grup Indra, corresponent als exercicis 1996-2002.

Barcelona, 12 de març de 2009

Joan Saura Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Participació (reg. 51504).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 4 de 
maig de 2009.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.03.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
315/VIII,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	11/2008,	referent	a	la	comp
tabilitat	i	les	subvencions	electorals	de	
les	eleccions	a	cambres	agràries	del	25	
de	gener	de	2007
Tram. 290-00271/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 51503 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Joan Saura Laporta, conseller d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament,

sol·licito: 

L’ampliació del termini per presentar l’informe de com-
pliment de la Resolució 315/VIII (número de trami-
tació 290-00271/08), sobre l’informe de fiscalització 
11/2008, referent a la comptabilitat i les subvencions 
electorals de les eleccions a cambres agràries del 25 de 
gener de 2007.

Barcelona, 12 de març de 2009

Joan Saura Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Participació (reg. 51503).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 4 de 
maig de 2009.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.03.2009.
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A petició del Servei de Règim Econòmic de Centres 
Educatius, del Departament d’Educació, en data 28 de 
novembre de 2008 la directora de la llar d’infants Josep 
Pallach va informar dels resultats de la reunió mantin-
guda amb els representants de l’empresa UTE Serveis 
d’Alimentació i Neteja, la qual, si bé va mostrar alguns 
punts de desacord, va reconèixer l’atenció i els esforços 
de la UTE en la realització del servei de neteja.

En data 5 de desembre de 2008, l’adjudicatària del ser-
vei de neteja va informar el Departament d’Educació 
de les mesures preses en relació amb el servei prestat 
d’acord amb la reunió que van tenir amb la directora de 
la llar d’infants. En aquest sentit, es va informar sobre 
les solucions consensuades amb la directora de la llar 
d’infants per resoldre les incidències detectades. Així 
mateix, l’empresa adjudicatària informava del nombre 
de supervisions efectuades (4 cada mes), de la cobertura 
del 100% de les baixes i que, una vegada inspeccionada 
la llar amb la directora i abans de la reunió, el resultat 
era que la llar d’infants presentava un estat de neteja 
general satisfactori.

El secretari dels Serveis Territorials del Departament 
d’Educació al Baix Llobregat - Anoia es va reunir en 
data 18 de desembre de 2008 amb la direcció de la llar 
d’infants per fer el seguiment del servei de neteja. En 
data 16 de gener de 2009, el Departament d’Educació 
ha mantingut una altra reunió amb representants de la 
UTE Serveis d’Alimentació i Neteja. L’empresa s’ha fet 
càrrec de les deficiències detectades en el servei i ha 
argumentat que està realitzant un seguiment constant. 
També durant el mes de febrer s’ha requerit a l’empresa 
que implementi noves millores al servei prestat.

Així, es fa palès que el Departament d’Educació, mitjan-
çant els Serveis Territorials al Baix Llobregat - Anoia i 
amb contacte permanent amb la direcció de la llar d’in-
fants, ha realitzat i realitza totes les gestions oportunes 
per a garantir la prestació del servei de neteja amb les 
millors condicions exigibles i que, si no s’esmenen de 
manera definitiva les deficiències detectades, es tramita-
ran les penalitzacions que prevegi el plec de condicions 
administratives de l’adjudicació del servei.

Barcelona, 11 de març de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
337/VIII,	sobre	el	servei	de	neteja	de	la	
llar	d’infants	Josep	Pallach,	de	Gavà	
(Baix	Llobregat)
Tram. 290-00293/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 51293 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00293/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 337/
VIII, sobre el servei de neteja de la llar d’infants Josep 
Pallach, de Gavà (Baix Llobregat)

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, s’emet informe de 
compliment de la Resolució 337/VIII del Parlament de 
Catalunya, el text de la qual insta el Govern a continuar 
vetllant per una bona qualitat del servei de neteja de la 
llar d’infants Josep Pallach, de Gavà (Baix Llobregat), 
d’acord amb les tasques i la periodicitat encomanades pel 
Departament d’Educació a l’empresa concessionària: 

En data 30 de maig de 2008 es va adjudicar el servei de 
neteja de la llar d’infants Josep Pallach, de Gavà, per al 
període comprès des de l’1 de juny de 2008 al 31 de ju-
liol de 2010, a la UTE Serveis d’Alimentació i Neteja.

Davant de les informacions de la direcció de la llar 
d’infants Josep Pallach, que ha manifestat en diverses 
ocasions preocupació pel servei de neteja, el Departa-
ment d’Educació s’ha posat en contacte amb l’empresa 
adjudicatària del servei en diverses ocasions i se l’ha 
instada a realitzar diferents millores.

En data 10 de juliol de 2008, el Departament d’Educa-
ció es va reunir amb diverses directores de llars d’in-
fants, entre les quals es trobava la de la llar d’infants 
Josep Pallach, per copsar les possibles diferències sobre 
el servei de neteja, que, en línies generals, va versar 
més sobre l’operativa del servei que en un presumpte 
incompliment del plec de prescripcions tècniques. Atès 
que el servei de neteja de les llars d’infants finalitzava 
el 13 de juliol, el Departament d’Educació es va reunir 
amb representants de l’empresa per començar el mes de 
setembre amb una correcta organització del servei.

En data 28 d’octubre de 2008, el Departament d’Edu-
cació va instar l’empresa adjudicatària que informés del 
compliment de les tasques del servei contractat d’acord 
amb el plec de prescripcions tècniques. D’acord amb 
les peticions de la direcció de la llar d’infants, en data 
4 de novembre de 2008, 4 operaris de l’empresa UTE 
Serveis d’Alimentació i Neteja van realitzar una neteja 
a fons dels punts que es jutjaven insuficients.
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– Impulsar el desenvolupament professional del pro-
fessorat dels centres mitjançant programes d’innovació, 
recerca i noves metodologies.

– Atenció a la diversitat: escolaritzar alumnat amb ne-
cessitats educatives especials.

– Atenció a la diversitat: potenciar l’alumnat amb ex-
pectatives de professionalització.

– Augmentar la capacitat de recepció d’alumnat mitjan-
çant l’aplicació de ràtios òptimes hora lectiva professor/
nombre d’alumnes.

– Potenciar la pràctica instrumental en grup com a mo-
tor de l’aprenentatge i vehicle de la pràctica artística de 
l’alumnat.

– Afavorir la presència de diversitat d’instruments i 
d’estils musicals a les escoles.

– Afavorir l’aprenentatge dels instruments tradicionals 
de Catalunya.

Barcelona, 11 de març de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	37/
VIII,	sobre	la	inclusió	dels	drets	lingüís
tics	en	el	conjunt	dels	drets	humans
Tram. 390-00037/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 50252 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de moció: 390-00037/08

Sobre: Control del compliment de la Moció 37/VIII, 
sobre la inclusió dels drets lingüístics en el conjunt dels 
drets humans

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Moció 37/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la 
inclusió dels drets lingüístics en el conjunt dels drets 
humans, us informo, amb la documentació annexa fa-
cilitada per la Casa de les Llengües, de les actuacions 
dutes a terme.

Barcelona, 5 de març de 2009

Josep-Lluís Carod-Rovira
Vicepresident

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
339/VIII,	sobre	les	escoles	de	música
Tram. 290-00295/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 51294 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 17.03.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00295/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 339/
VIII, sobre les escoles de música

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la resolució 339/VIII, sobre les escoles de 
música, s’emet informe de compliment del punt 2), res-
tant pendent l’apartat 1) al qual es donarà compliment 
en el termini previst: 

La Resolució 339/VIII, en el seu punt 2, insta el Govern 
a iniciar l’estudi de nous elements de qualitat pedagògi-
ca que puguin ésser requerits, si escau, per a l’autoritza-
ció d’escoles de música, d’iniciativa pública o privada, 
mitjançant la qual es reconegui l’oferta d’ensenyaments 
musicals d’interès educatiu i cultural.

Hores d’ara, la qualitat d’una escola de música ja ve 
garantida pel fet d’haver passat un procés d’autorització 
en base al Decret 179/93, de 27 de juliol. A més dels 
requeriments que implica aquest procés d’autorització, 
el Conveni signat el juny de 2008 entre el Departament 
d’Educació, la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per al 
sosteniment de les escoles de música i dansa de titula-
ritat de l’administració local de Catalunya estableix uns 
criteris de qualitat pedagògica per a obtenir un finança-
ment addicional per aquells centres que els compleixin. 
Per tant, en una futura redacció d’un nou decret, en 
coherència amb allò que ja va acordar-se en l’esmentat 
conveni, aquests ítems podrien haver de formar part del 
Projecte pedagògic i curricular de les escoles de música, 
d’iniciativa pública o privada.

Els criteris de qualitat que consten en l’Annex I del 
conveni marc signat, en el benentès que no en limiten 
d’altres que eventualment s’hi puguin afegir, són: 

– Impulsar l’expansió de l’educació artística entre la 
població i la implicació de les escoles amb el seu entorn 
valorant la relació entre el nombre d’alumnes matricu-
lats amb el total de la població.

– Impulsar les mesures, iniciatives o accions que puguin 
representar un impacte en termes socials i culturals en 
el municipi on està ubicada l’escola (oferta de cursos de 
curta durada, cursos adreçats al foment de l’excel·lència, 
d’extensió cultural, intercanvis, produccions conjuntes 
amb altres entitats…).
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cipis. També està previst continuar mantenint diferents 
reunions amb els representants estatals per insistir en el 
plantejament, de cara a tenir adhesions quan el Consell 
General es pugui pronunciar sobre la incorporació dels 
drets lingüístics com a drets humans.

Antoni Mir
Director

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Educació	i	Universitats	amb	
el	conseller	d’Educació	per	a	explicar	el	
pla	FP.cat
Tram. 354-00229/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 32 de la Comissió d’Educa-
ció i Universitats, tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 
519).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Benestar	i	Immigració	amb	
la	consellera	d’Acció	Social	i	Ciutadania	
sobre	la	primera	reunió	de	la	Comissió	
Bilateral	Generalitat		Estat	en	matèria	
d’immigració
Tram. 354-00239/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 30, tinguda el dia 17.03.2009 (DSPC-
C 523).

annex

actuació duta a terme davant les nacions unides Per 
a la Protecció internacional dels drets linGüístics 
dins dels drets humans

S’han mantingut reunions amb els dos presidents que 
ha tingut fins ara el Consell dels Dret Humans (ambai-
xadors de Mèxic i Romania) i amb les missions per-
manents i ambaixadors a l’ONU de Mèxic, Romania, 
Luxemburg, Suïssa, Països Baixos, Bolívia, Armènia, 
Bòsnia-Herzegovina, Brasil, Xile, Uruguay, Etiòpia, Ni-
gèria, Sudàfrica, Malàsia i Filipines; amb el relator es-
pecial sobre minories i pobles indígenes i amb l’Oficina 
de l’Alt Comissionat per als Drets Humans. L’ambaixa-
dor d’Armènia i l’ambaixadora de Bolívia s’han mostrat 
molt disposats, però cal que la iniciativa d’una resolució 
com aquesta tingui un grup més gran d’estats aliats, 
per garantir una majoria, normalment un ple absolut, 
favorable a la resolució. Aquestes dues ambaixades han 
participat en la redacció de la proposta de resolució que 
es vol facilitar al Consell. Mèxic i Suïssa també s’han 
mostrat interessats a liderar la iniciativa, i proposen 
confiar al Comitè Consultiu que elabori un text.

Cal dir que, a parer del Ciemen, que és qui ha anat 
mantenint aquests contactes, els països esmentats i al-
tres amb qui s’ha tingut un primer contacte, en general, 
es mostren favorables, en major o menor grau, per a 
aprovar la resolució en cas que sigui presentada correc-
tament i amb un quòrum d’estats suficient.

El 18 de juny de 2008, en el marc de la 8a Sessió del 
Consell de Drets Humans (2 a 18 de juny 2008), Lin-
guamón-Casa de les Llengües, el PEN Club Internaci-
onal, l’EBLUL i el CIEMEN van organitzar una con-
ferència, dins de la mateixa seu de l’ONU de Ginebra, 
paral·lela a les sessions del Consell, per tal de presentar 
la iniciativa. Hi van assistir uns 40 delegats, entre els 
quals els delegats de les missions d’Eslovènia, Armènia, 
Bòsnia-Herzegovina, Bolívia, Mèxic, Suïssa i Països 
Baixos. També hi foren presents representants de diver-
ses ONGs.

Durant l’agost, es va assistir a les sessions plenàries 
del Comitè Consultiu, per tal d’explorar totes les vies 
possibles perquè els drets lingüístics entrin en el camp 
d’acció del Consell de Drets Humans. A més, s’han 
mantingut reunions amb les missions de França, Egipte 
(que té la presidència del grup africà), l’Índia i Nigèria 
(que a partir d’ara exerceix la presidència del Consell de 
Drets Humans). La predisposició del Comitè és oberta a 
plantejar aquest aspecte, però cal que la petició formal 
la tramitin els estats.

Al setembre del 2008, durant la darrera sessió anual del 
Consell de Drets Humans, a través del Ciemen, es va 
poder fer una presentació oral i lliurar la documentació 
de la proposta, la qual va ser admesa a tràmit, perquè el 
Consell Assessor del Consell General en pugui emetre 
un informe per al Consell de Drets Humans.

De cara al 2009, el dia 10 de març, està previst que hi 
hagi una nova intervenció oral i es lliurin també els 
documents, aquest cop sobre arguments polítics, ja que 
la documentació lliurada anteriorment era sobre prin-
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Proposta	de	compareixença	de	Lluís	
Pujal	i	Faurat,	president	de	la	Federació	
Catalana	de	Pesca	Esportiva	i	Càsting,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01078/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Barceló	i	Traserra,	gerent	d’Opyce,	SA,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01079/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 
(DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Sellés	Santiveri,	secretari	general	de	
Comissions	Obreres	de	les	Terres	de	
Lleida,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con
tinental
Tram. 352-01080/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 
(DSPC-C 517).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	les	irregularitats	detectades	
en	l’informe	de	fiscalització	de	la	Sindi
catura	de	Comptes	referent	a	Sistema	
d’Emergències	Mèdiques,	SA,	corres
ponent	al	2006
Tram. 354-00243/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
33, tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Benestar	 i	 Immigració	
amb	la	consellera	d’Acció	Social	i	Ciu
tadania	per	a	informar	sobre	les	presta
cions	atorgades	en	aplicació	de	la	Llei	
39/2006,	relativa	a	la	dependència
Tram. 354-00244/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 30, tinguda el dia 17.03.2009 (DSPC-
C 523).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Mora,	president	de	la	Societat	de	Pesca
dors	de	Tremp,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pes
ca	continental
Tram. 352-01077/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).
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Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Romà	Vega,	degà	del	Col·legi	d’Engi
nyers	de	Forest	de	Catalunya,	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01084/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 28 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-
C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Rofes	Sans,	degà	del	Col·legi	
Oficial	d’Enginyers	Agrònoms	de	Ca
talunya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con
tinental
Tram. 352-01085/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 
(DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Salvador	
Esteve	Figueras,	president	de	l’Associa
ció	Catalana	de	Municipis	i	Comarques,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01086/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 
(DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’Esteve	
Amor	Belmonte,	president	de	l’Associa
ció	de	Distribuïdors	d’Articles	de	Pesca,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01081/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Gamatje	Noguer,	president	de	l’Associ
ació	de	Pesca	de	la	Vall	de	Camprodon,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01082/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Argemí	Relat,	degà	del	Col·legi	d’Engi
nyers	Tècnics	Forestals	de	Catalunya,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01083/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 28 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-
C 517).
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Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Ignasi	Casanova	i	Agustí,	president	de	
l’Associació	de	Productors	i	Usuaris	
d’Energia	Elèctrica,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01090/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Grau	Cotilla,	representant	d’Endesa	Ge
neración,	SA,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01091/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Carles	
Pla	Zanuy,	director	del	Laboratori	d’Ic
tiologia	Genètica	de	la	Universitat	de	
Girona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con
tinental
Tram. 352-01092/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Manuel	
Bustos	Garrido,	president	de	la	Fede
ració	de	Municipis	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01087/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 
(DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Marga
rida	Gual	Perelló,	degana	del	Col·legi	
de	Biòlegs	de	Catalunya,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01088/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 
(DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Ser
gi	Cantó	i	Jordi,	president	del	Col·legi	
d’Ambientòlegs	de	Catalunya,	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	soste
nible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01089/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 28 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-
C 517).
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Proposta	de	compareixença	de	Marc	
Vande	Vliet,	representant	de	l’Associa
ció	de	Pesca	Cardós	Tírvia,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01096/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Serra	Virga,	representant	de	la	Societat	
Pescadors	de	Viladrau,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01097/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	José	
Luis	Bruna	Brotons,	jurista	especialitzat	
en	temes	de	pesca	continental	i	presi
dent	de	la	Federació	Espanyola	de	Pes
ca	i	Càsting,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01098/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	
Paluzie	i	Mir,	president	del	Consell	de	
Protecció	de	la	Natura,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01093/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 
(DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Manu
el	Hernández	i	Carreras,	director	de	
l’Agència	Catalana	de	l’Aigua,	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01094/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 
(DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Baldiri	
Ros	Prat,	president	de	l’Institut	Agríco
la	Català	de	Sant	Isidre,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01095/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 
(DSPC-C 517).
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Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Federació	d’Hostaleria	
de	Lleida	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con
tinental
Tram. 352-01102/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Federació	d’Hostaleria	de	
les	comarques	de	Girona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01103/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Col·legi	d’Enginyers	Tèc
nics	Forestals	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01104/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 
(DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Mora	Hernández,	representant	de	la	So
cietat	de	Pescadors	de	Tremp	i	Conve
ni	Pallaresa,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01099/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Miquel	
Sala	Muntada,	representant	de	la	Soci
etat	de	Pescadors	Esportius	d’Oliana,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01100/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Luis	Sa
enz	de	Pablo,	expert	en	gestió	de	pes
ca	continental	a	les	comarques	de	Tar
ragona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con
tinental
Tram. 352-01101/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).
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Proposta	de	compareixença	de	Ramon	
Aixalà	Vila,	president	de	la	Societat	de	
Pesca	Esportiva	de	la	Vall	de	Boí,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01108/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Grau	Vide,	president	de	l’Associació	per	
a	l’Estudi	i	Millora	dels	Salmònids		Rius	
amb	Vida,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con
tinental
Tram. 352-01109/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Marc	Or
deix	i	Rigo,	en	representació	de	la	Xarxa	
de	Custòdia	del	Territori,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01110/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	de	la	Federació	Catalana	de	
Pesca	Esportiva	i	Càsting	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01105/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Romà	i	Vega,	degà	del	Col·legi	i	Asso
ciació	d’Enginyers	de	Forests	de	Ca
talunya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con
tinental
Tram. 352-01106/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 
(DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	repre
sentants	del	Col·legi	Oficial	d’Enginyers	
Tècnics	Agrícoles	de	Catalunya	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01107/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 
(DSPC-C 517).
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Proposta	de	compareixença	d’Adolf	de	
Sostoa	Fernández,	de	la	Facultat	de	Bi
ologia	de	la	Universitat	de	Barcelona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01114/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Carles	
Pla	i	Zanuy,	representant	del	Consell	
Interuniversitari	de	Catalunya,	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01115/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Narcís	
Prat,	del	Departament	d’Ecologia	de	la	
Facultat	de	Biologia	de	la	Universitat	de	
Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01116/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Ferran	
Llargués	Gunfaus,	en	representació	de	
Depana,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con
tinental
Tram. 352-01111/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’Enric	
Aparicio,	biòleg,	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01112/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 28 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-
C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Rafel	
Rocaspana,	biòleg,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01113/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 28 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-
C 517).
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Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Vinyals	Sautat,	expert	en	ciprínids,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01120/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Serra	Viga,	en	representació	de	la	So
cietat	de	Pescadors	de	Viladrau,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01121/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	Ri
bas	Isern,	en	representació	de	la	Soci
etat	de	Pescadors	Esportius	d’Anglès	
i	Comarca,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01122/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Carles	
Ibáñez,	director	de	la	Unitat	d’Ecosiste
mes	Aquàtics	de	l’Institut	de	Recerca	i	
Tecnologia	Agroalimentàries,	amb	rela
ció	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	soste
nible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01117/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Lluís	Bruna	Brotons,	tècnic,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01118/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Manel	
Poch	Espallargues,	de	la	Universitat	de	
Girona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con
tinental
Tram. 352-01119/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 28 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-
C 517).
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Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Ignasi	Foix,	en	representació	de	la	So
cietat	de	Pescadors	Esportius	de	l’Alta	
Ribagorça,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01126/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Blas	
García	Flores,	en	representació	de	la	
Societat	Unió	de	Pescadors	Esportius	
d’Olesa	de	Montserrat,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01127/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Valen
tí	Rojas	Camps,	en	representació	de	
l’Agrupació	Joanenca	de	Pesca,	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01128/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Miquel	
Sala	Muntada,	en	representació	de	la	
Societat	de	Pescadors	Esportius	d’Oli
ana,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’or
denació	sostenible	de	la	pesca	conti
nental
Tram. 352-01123/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Luna,	en	representació	de	la	Societat	de	
Pescadors	Esportius	de	la	Vall	de	Ribes,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01124/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Federi
co	Aragón	Torre,	en	representació	de	
la	Societat	de	Pesca	Esportiva	de	Valls,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01125/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).
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Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Tarragona	Masana,	en	representa
ció	del	Club	Esportiu	de	Pescadors	Dos	
Rius,	de	Camarassa	(Noguera),	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sos
tenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01132/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Pere	
Gort	Cebrian,	en	representació	del	Club	
Esportiu	de	Pesca	de	Torres	de	Segre,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01133/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Ramon	Mitjans	Godino,	en	representa
ció	de	l’Agrupació	de	Pescadors	Espor
tius	de	Súria,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01134/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Sementé	Sayó,	en	representació	de	la	
Societat	de	Pescadors	Esportius	de	l’Alt	
Empordà,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con
tinental
Tram. 352-01129/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Fran
cesc	Álvarez	Castro,	en	representació	
del	Club	de	Pescadors	Esportius	de	
Solsona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con
tinental
Tram. 352-01130/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’Antonio	
Vilarrubla	Fenés,	en	representació	del	
Club	Caça	i	Pesca	de	l’Alt	Urgell,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01131/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	Catalana	de	
Pesca	Esportiva	i	Càsting	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01138/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	
Pujal,	expresident	de	la	Federació	Cata
lana	de	Pesca	Esportiva	i	Càsting,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01139/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Federació	d’Hostale
ria	de	Lleida	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01140/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Mora,	en	representació	de	la	Societat	de	
Pescadors	de	Tremp,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01135/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Trujillo	Conde,	en	representació	de	la	
Societat	de	Pescadors	de	Llavorsí,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’ordenació	
sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01136/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Societat	de	Caça	i	
Pesca	de	Naut	Aran,	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01137/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Societat	de	Pescadors	
Llavorsí	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	con
tinental
Tram. 352-01144/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Societat	La	Bonaigua	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ordena
ció	sostenible	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01145/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Societat	de	Pesca
dors	Esportius	de	Rialp	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01146/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Societat	de	Pescadors	
La	Guingueta		Espot	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01141/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	del	presi
dent	de	la	Federació	Catalana	de	Pesca	
Esportiva	i	Càsting	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01142/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Societat	de	Pescadors	
La	Guingueta		Espot	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01143/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Societat	de	Caça	i	
Pesca	Alt	Àneu	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pes
ca	continental
Tram. 352-01150/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	l’Associació	de	Pesca	
CardósTírvia	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01151/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Societat	de	Pescadors	
Esportius	de	Gerri	de	la	Sal	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’ordenació	sosteni
ble	de	la	pesca	continental
Tram. 352-01152/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Societat	de	Pesca
dors	de	Sort	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’ordenació	sostenible	de	la	pesca	
continental
Tram. 352-01147/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Societat	de	Pescadors	
Esportius	de	Soriguera	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 352-01148/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).

Proposta	de	compareixença	d’una	re
presentació	de	la	Societat	de	Pesca	Es
portiva	Vall	Farrera	amb	relació	al	Pro
jecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	de	la	
pesca	continental
Tram. 352-01149/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 28, tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 517).
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4.53.10.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Ramoneda,	director	del	Centre	de	Cultu
ra	Contemporània	de	Barcelona,	davant	
la	Comissió	de	Política	Cultural	perquè	
informi	sobre	l’activitat	de	l’entitat
Tram. 356-00441/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
51732).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 17.03.2009.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Medi	Ambient	i	Habitatge	amb	el	conse
ller	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	sobre	
els	treballs	del	departament	amb	relació	
al	canvi	climàtic
Tram. 355-00094/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 28 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.03.2009 
(DSPC-C 517).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jaume	
Montfort	i	Heras,	president	de	Sistema	
d’Emergències	Mèdiques,	SA,	davant	la	
Comissió	de	Salut	perquè	informi	de	les	
irregularitats	detectades	en	l’informe	de	
fiscalització	de	la	Sindicatura	de	Comp
tes	referent	a	Sistema	d’Emergències	
Mèdiques,	SA,	corresponent	al	2006
Tram. 356-00438/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
33, tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Biel	
Fortuny	i	Organs,	exdirector	general	de	
Sistema	d’Emergències	Mèdiques,	SA,	
davant	la	Comissió	de	Salut	perquè	in
formi	de	les	irregularitats	detectades	
en	l’informe	de	fiscalització	de	la	Sindi
catura	de	Comptes	referent	a	Sistema	
d’Emergències	Mèdiques,	SA,	corres
ponent	al	2006
Tram. 356-00439/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
33, tinguda el dia 12.03.2009 (DSPC-C 520).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Oriol	
Amorós	i	March,	secretari	per	a	la	Immi
gració,	davant	la	Comissió	de	Benestar	
i	Immigració	per	a	informar	sobre	l’estat	
de	les	polítiques	d’immigració
Tram. 356-00440/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Consol Prados Martínez, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Pere Bosch 
Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Jordi Miralles i Conte, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 51478).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 17.03.2009.
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4.53.15.

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	amb	
el	conseller	d’Interior,	Relacions	Insti
tucionals	i	Participació	sobre	els	inci
dents	produïts	en	el	partit	entre	el	R.	C.	
D.	Espanyol	i	el	F.	C.	Barcelona	a	l’Esta
di	Olímpic	Lluís	Companys,	de	Barcelo
na,	el	27	de	setembre	de	2008
Tram. 355-00099/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 34 de la 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 
12.03.2009 (DSPC-C 518).

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

Compareixença	del	president	de	la	Fe
deració	de	Productors	de	Mol·lusc	del	
Delta	de	l’Ebre	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00429/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 13.03.2009 
(DSPC-C 521).

Compareixença	del	president	de	la	Fe
deració	Catalana	de	Pesca	Esportiva	i	
Càsting	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00432/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 13.03.2009 
(DSPC-C 521).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	amb	
el	conseller	d’Interior,	Relacions	Institu
cionals	i	Participació	sobre	els	aldarulls	
que	van	tenir	lloc	durant	el	partit	entre	el	
F.	C.	Barcelona	i	el	R.	C.	D.	Espanyol	el	
27	de	setembre	de	2008	a	l’Estadi	Olím
pic	Lluís	Companys,	de	Barcelona
Tram. 355-00096/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 34 de la 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 
12.03.2009 (DSPC-C 518).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	amb	
el	conseller	d’Interior,	Relacions	Institu
cionals	i	Participació	sobre	els	aldarulls	
que	van	tenir	lloc	durant	el	partit	entre	el	
F.	C.	Barcelona	i	el	R.	C.	D.	Espanyol	el	
27	de	setembre	de	2008	a	l’Estadi	Olím
pic	Lluís	Companys,	de	Barcelona
Tram. 355-00097/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 34 de la 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 
12.03.2009 (DSPC-C 518).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	 i	Seguretat	Ciutadana	
amb	el	conseller	d’Interior,	Relacions	
Institucionals	i	Participació	sobre	l’ac
tuació	dels	Mossos	d’Esquadra	durant	
el	partit	entre	el	F.	C.	Barcelona	i	el	R.	C.	
D.	Espanyol	el	27	de	setembre	de	2008	
a	l’Estadi	Olímpic	Lluís	Companys,	de	
Barcelona
Tram. 355-00098/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 34 de la 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 
12.03.2009 (DSPC-C 518).
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4.53.15.

Compareixença	del	president	de	l’Asso
ciació	Catalana	d’Activitats	Marítimes	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	
i	d’acció	marítima
Tram. 353-00436/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 13.03.2009 
(DSPC-C 521).

Compareixença	del	president	de	l’As
sociació	Catalana	d’Escoles	Nàutiques	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	
i	d’acció	marítima
Tram. 353-00437/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 13.03.2009 
(DSPC-C 521).

Compareixença	del	president	de	l’Asso
ciació	Catalana	de	Centres	d’Immersió	i	
Activitats	Marines	amb	relació	al	Projec
te	de	llei	de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00438/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 13.03.2009 
(DSPC-C 521).

Compareixença	del	president	de	l’Asso
ciació	Catalana	per	una	Pesca	Respon
sable	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00433/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 13.03.2009 
(DSPC-C 521).

Compareixença	de	representants	de	
Mercabarna	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00434/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 13.03.2009 
(DSPC-C 521).

Compareixença	del	president	de	la	Fe
deració	de	Gremis	i	Associacions	de	
Comerciants	de	Peix	i	Marisc	de	Cata
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
pesca	i	d’acció	marítima
Tram. 353-00435/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 13.03.2009 
(DSPC-C 521).
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4.53.15.

Compareixença	de	Joan	Francesc	Mar
co,	director	del	Gran	Teatre	del	Liceu,	
davant	la	Comissió	de	Política	Cultural	
perquè	exposi	les	línies	d’actuació	de	
la	institució
Tram. 357-00271/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 516).

Compareixença	de	Ciro	Llueca,	presi
dent	de	La	Xarxa	Transversal,	davant	
la	Comissió	de	Política	Cultural	perquè	
presenti	les	línies	d’actuació	de	l’enti
tat
Tram. 357-00272/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 516).

Compareixença	de	Josep	Ritort	i	Ferrús,	
president	de	l’Associació	Catalana	de	la	
Premsa	Gratuïta,	davant	la	Comissió	de	
Política	Cultural	perquè	presenti	les	líni
es	d’actuació	d’aquesta	associació	i	la	
potencialitat	de	la	premsa	gratuïta
Tram. 357-00273/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 516).

Compareixença	de	representants	de	la	
Xarxa	de	Custòdia	del	Territori	amb	re
lació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’ac
ció	marítima
Tram. 353-00439/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 13.03.2009 
(DSPC-C 521).

Compareixença	d’una	representació	del	
Gremi	de	Peixaters	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’ac
ció	marítima
Tram. 353-00440/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 13.03.2009 
(DSPC-C 521).

Compareixença	de	Neus	Payerol,	presi
denta	de	l’associació	Aprenem,	davant	
la	Comissió	de	Benestar	i	Immigració	
perquè	expliqui	els	objectius	de	l’enti
tat	i	la	problemàtica	social	dels	afectats	
per	l’autisme
Tram. 357-00211/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 17.03.2009 (DSPC-C 
523).
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4.53.15.

Compareixença	de	Lluís	Noguera	i	Jor
dana,	secretari	general	del	Departament	
de	Cultura,	davant	la	Comissió	de	Polí
tica	Cultural	perquè	presenti	el	Pla	d’e
quipaments	culturals	de	Catalunya
Tram. 357-00276/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 516).

Compareixença	de	Ramon	Fontdevila	
Subirana,	director	del	Centre	de	Promo
ció	de	la	Cultura	Popular	i	Tradicional	
Catalana,	davant	la	Comissió	de	Política	
Cultural	perquè	exposi	les	línies	d’actu
ació	de	l’entitat
Tram. 357-00277/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 516).

Compareixença	d’Estanis	Alcover	i	Mar
tí,	president	de	Premsa	Comarcal/ACPC,	
davant	la	Comissió	de	Política	Cultural	
perquè	exposi	la	situació	de	la	premsa	
local	i	els	plans	de	futur	per	al	sector
Tram. 357-00274/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 516).

Compareixença	de	Bartomeu	Marí,	di
rector	del	Museu	d’Art	Contemporani	de	
Barcelona,	davant	la	Comissió	de	Po
lítica	Cultural	perquè	presenti	els	pro
jectes,	els	reptes	i	les	necessitats	del	
museu
Tram. 357-00275/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 11.03.2009 (DSPC-C 516).
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	Tram. 250-01652/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Tram. 250-01674/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Proposta de resolució sobre la no-ampliació a la segona corona metropolitana de les restriccions de velocitat i sobre la reducció proporcional del preu del peatge en les vies de peatge amb aquestes restriccions
	Tram. 250-01733/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el suport a la inclusió de Gandesa i d’altres espais naturals de la Terra Alta a la xarxa de geoparcs de la Unesco
	Tram. 250-01844/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el perllongament i l’increment de la freqüència de pas del servei de la línia 4 de rodalia de Sant Vicenç de Calders a Tarragona
	Tram. 250-01845/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adequació de l’espai i de l’atenció als menors del centre d’acolliment de menors La Mercè, de Tarragona, i el millorament de les condicions laborals del personal
	Tram. 250-01846/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la contractació de personal per al servei de traumatologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
	Tram. 250-01847/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la promoció de les destinacions turístiques catalanes als mitjans de comunicació de l’Estat i de l’estranger
	Tram. 250-01848/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió del Pallars Sobirà en l’àmbit geogràfic d’aplicació del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal
	Tram. 250-01849/08
	Presentació


	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
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’estudi de solucions a la mortaldat de d’ovelles en explotacions ramaderes i la creació d’una línia d’indemnitzacions per als propietaris
	Tram. 250-01851/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’encàrrec al Consell de la Cultura Popular i Tradicional d’elaborar una fórmula de reconeixement institucional i cultural de la sardana i impulsar-ne la dinamització
	Tram. 250-01852/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Camp per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01853/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Camp per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01854/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01855/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01856/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Tarragonès per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01857/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Tarragonès per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01858/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Penedès per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01859/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Penedès per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01860/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Ebre per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01861/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Baix Ebre per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01862/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Montsià per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01863/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Montsià per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01864/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01865/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 2008-2009
	Tram. 250-01866/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la viabilitat dels centres especials de treball
	Tram. 250-01867/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una rotonda entre les carreteres L-214 i L-243, entre Cervera i la Guàrdia-Lada
	Tram. 250-01868/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’actuació de sanejament d’aigües residuals a l’Ametlla de Segarra
	Tram. 250-01869/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’endegament d’una campanya per a aprendre català adreçada als metges d’origen estranger que treballen a les comarques de Lleida
	Tram. 250-01870/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reclamació del retorn dels documents sobre esport de la Generalitat republicana que hi ha a la biblioteca de l’Instituto Nacional de Educación Física de Madrid
	Tram. 250-01871/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la implantació d’estudis superiors de disseny gràfic a les comarques de Tarragona
	Tram. 250-01872/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un llibre d’estil per als mitjans de comunicació sobre els trastorns mentals
	Tram. 250-01873/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació de la figura de l’oncòleg tutor
	Tram. 250-01874/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat vial a la cruïlla de la carretera C-563 a Josa de Cadí
	Tram. 250-01875/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un carril bici a la carretera BP-1432 entre la Garriga i l’Ametlla del Vallès
	Tram. 250-01876/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les obres de millorament de la seguretat a l’entorn de l’estació de tren de Cardedeu (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01877/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la rehabilitació i la museïtzació de la Torre del Moro, a Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01878/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les obres de millorament de les escoles velles del CEIP La Muntanya, d’Aiguafreda (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01879/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en funcionament de l’IES Marta Mata, a Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01880/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el condicionament i el millorament de la carretera N-260 entre Olot i Ripoll
	Tram. 250-01881/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la necessitat de posar en funcionament un nou servei de trens semidirectes entre Barcelona i Puigcerdà
	Tram. 250-01882/08
	Presentació


	Proposta de resolució 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. 250-01883/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el finançament de les obres de millorament del camí que uneix el Poal amb la carretera LP-3322 i sobre la inclusió d’aquesta via a la xarxa de carreteres de la Generalitat
	Tram. 250-01884/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’habilitació d’una taquilla de venda de bitllets de tren de darrera hora
	Tram. 250-01885/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment dels recursos del contracte programa d’acció social de l’Ajuntament d’Igualada (Anoia)
	Tram. 250-01886/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la delimitació de les zones vulnerables de contaminació per nitrats del Vallès Oriental
	Tram. 250-01887/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment dels permisos de caça del Pallars Sobirà i sobre la compensació econòmica als ramaders afectats per la presència de daines
	Tram. 250-01888/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’ajuts autonòmics i estatals per renovar el parc de motocicletes i ciclomotors i dinamitzar l’activitat del sector
	Tram. 250-01889/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la restauració de les pantalles protectores de la carretera C-60 a l’entrada de Mataró
	Tram. 250-01890/08
	Presentació



	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2006
	Tram. 257-00003/08
	Ponència de caràcter informatiu



	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària, especialment pel que fa a la gestió de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
	Tram. 302-00156/08
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
	Tram. 302-00157/08
	Esmenes presentades






	4.	Informació
	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 309/VIII, sobre la categoria professional d’infermer o infermera especialista en salut mental
	Tram. 290-00261/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 312/VIII, sobre la senyalització del nus viari de la carretera C-61 a Arenys de Mar (Maresme)
	Tram. 290-00268/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 313/VIII, sobre el traçat de la línia d’alta velocitat entre Vilademuls i Borrassà
	Tram. 290-00269/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 315/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 11/2008, referent a la comptabilitat i les subvencions electorals de les eleccions a cambres agràries del 25 de gener de 2007
	Tram. 290-00271/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 316/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 22/2007, referent a contractacions i despeses amb el grup Indra, corresponent als exercicis 1996-2002
	Tram. 290-00272/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 337/VIII, sobre el servei de neteja de la llar d’infants Josep Pallach, de Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 290-00293/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 339/VIII, sobre les escoles de música
	Tram. 290-00295/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 37/VIII, sobre la inclusió dels drets lingüístics en el conjunt dels drets humans
	Tram. 390-00037/08
	Informe relatiu al compliment de la Moció





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller d’Educació per a explicar el pla FP.cat
	Tram. 354-00229/08
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar i Immigració amb la consellera d’Acció Social i Ciutadania sobre la primera reunió de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat en matèria d’immigració
	Tram. 354-00239/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les irregularitats detectades en l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes referent a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 2006
	Tram. 354-00243/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar i Immigració amb la consellera d’Acció Social i Ciutadania per a informar sobre les prestacions atorgades en aplicació de la Llei 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 354-00244/08
	Rebuig de la sol·licitud



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Joaquim Mora, president de la Societat de Pescadors de Tremp, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01077/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Pujal i Faurat, president de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01078/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Barceló i Traserra, gerent d’Opyce, SA, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01079/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Sellés Santiveri, secretari general de Comissions Obreres de les Terres de Lleida, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01080/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Esteve Amor Belmonte, president de l’Associació de Distribuïdors d’Articles de Pesca, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01081/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Gamatje Noguer, president de l’Associació de Pesca de la Vall de Camprodon, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01082/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Argemí Relat, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01083/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Romà Vega, degà del Col·legi d’Enginyers de Forest de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01084/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Rofes Sans, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01085/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Salvador Esteve Figueras, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01086/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Bustos Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01087/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Margarida Gual Perelló, degana del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01088/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Sergi Cantó i Jordi, president del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01089/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Ignasi Casanova i Agustí, president de l’Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01090/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Grau Cotilla, representant d’Endesa Generación, SA, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01091/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Pla Zanuy, director del Laboratori d’Ictiologia Genètica de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01092/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Paluzie i Mir, president del Consell de Protecció de la Natura, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01093/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Hernández i Carreras, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01094/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Baldiri Ros Prat, president de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01095/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Vande Vliet, representant de l’Associació de Pesca Cardós Tírvia, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01096/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Serra Virga, representant de la Societat Pescadors de Viladrau, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01097/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Luis Bruna Brotons, jurista especialitzat en temes de pesca continental i president de la Federació Espanyola de Pesca i Càsting, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01098/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Mora Hernández, representant de la Societat de Pescadors de Tremp i Conveni Pallaresa, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01099/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Sala Muntada, representant de la Societat de Pescadors Esportius d’Oliana, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01100/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Luis Saenz de Pablo, expert en gestió de pesca continental a les comarques de Tarragona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01101/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Hostaleria de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01102/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01103/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01104/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01105/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Romà i Vega, degà del Col·legi i Associació d’Enginyers de Forests de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01106/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01107/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Aixalà Vila, president de la Societat de Pesca Esportiva de la Vall de Boí, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01108/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Grau Vide, president de l’Associació per a l’Estudi i Millora dels Salmònids - Rius amb Vida, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01109/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Ordeix i Rigo, en representació de la Xarxa de Custòdia del Territori, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01110/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ferran Llargués Gunfaus, en representació de Depana, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01111/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Aparicio, biòleg, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01112/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rafel Rocaspana, biòleg, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01113/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Adolf de Sostoa Fernández, de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01114/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Pla i Zanuy, representant del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01115/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Narcís Prat, del Departament d’Ecologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01116/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Ibáñez, director de la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01117/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Lluís Bruna Brotons, tècnic, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01118/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manel Poch Espallargues, de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01119/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Vinyals Sautat, expert en ciprínids, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01120/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Serra Viga, en representació de la Societat de Pescadors de Viladrau, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01121/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Ribas Isern, en representació de la Societat de Pescadors Esportius d’Anglès i Comarca, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01122/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Sala Muntada, en representació de la Societat de Pescadors Esportius d’Oliana, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01123/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Luna, en representació de la Societat de Pescadors Esportius de la Vall de Ribes, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01124/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Federico Aragón Torre, en representació de la Societat de Pesca Esportiva de Valls, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01125/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Ignasi Foix, en representació de la Societat de Pescadors Esportius de l’Alta Ribagorça, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01126/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Blas García Flores, en representació de la Societat Unió de Pescadors Esportius d’Olesa de Montserrat, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01127/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Valentí Rojas Camps, en representació de l’Agrupació Joanenca de Pesca, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01128/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Sementé Sayó, en representació de la Societat de Pescadors Esportius de l’Alt Empordà, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01129/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francesc Álvarez Castro, en representació del Club de Pescadors Esportius de Solsona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01130/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antonio Vilarrubla Fenés, en representació del Club Caça i Pesca de l’Alt Urgell, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01131/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Tarragona Masana, en representació del Club Esportiu de Pescadors Dos Rius, de Camarassa (Noguera), amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01132/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Gort Cebrian, en representació del Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01133/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ramon Mitjans Godino, en representació de l’Agrupació de Pescadors Esportius de Súria, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01134/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Mora, en representació de la Societat de Pescadors de Tremp, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01135/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Trujillo Conde, en representació de la Societat de Pescadors de Llavorsí, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01136/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Caça i Pesca de Naut Aran, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01137/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01138/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Pujal, expresident de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01139/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Hostaleria de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01140/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors La Guingueta - Espot amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01141/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01142/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors La Guingueta - Espot amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01143/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors Llavorsí amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01144/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat La Bonaigua amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01145/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors Esportius de Rialp amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01146/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors de Sort amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01147/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors Esportius de Soriguera amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01148/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pesca Esportiva Vall Farrera amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01149/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Caça i Pesca Alt Àneu amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01150/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Pesca Cardós-Tírvia amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01151/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Pescadors Esportius de Gerri de la Sal amb relació al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
	Tram. 352-01152/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jaume Montfort i Heras, president de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, davant la Comissió de Salut perquè informi de les irregularitats detectades en l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes referent a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 2006
	Tram. 356-00438/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Biel Fortuny i Organs, exdirector general de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, davant la Comissió de Salut perquè informi de les irregularitats detectades en l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes referent a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 2006
	Tram. 356-00439/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Oriol Amorós i March, secretari per a la Immigració, davant la Comissió de Benestar i Immigració per a informar sobre l’estat de les polítiques d’immigració
	Tram. 356-00440/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Ramoneda, director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, davant la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre l’activitat de l’entitat
	Tram. 356-00441/08
	Sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge sobre els treballs del departament amb relació al canvi climàtic
	Tram. 355-00094/08
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre els aldarulls que van tenir lloc durant el partit entre el F. C. Barcelona i el R. C. D. Espanyol el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, de Barcelona
	Tram. 355-00096/08
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre els aldarulls que van tenir lloc durant el partit entre el F. C. Barcelona i el R. C. D. Espanyol el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, de Barcelona
	Tram. 355-00097/08
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant el partit entre el F. C. Barcelona i el R. C. D. Espanyol el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, de Barcelona
	Tram. 355-00098/08
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre els incidents produïts en el partit entre el R. C. D. Espanyol i el F. C. Barcelona a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, de Barcelona, el 27 de setembre de 2008
	Tram. 355-00099/08
	Substanciació



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del president de la Federació de Productors de Mol·lusc del Delta de l’Ebre amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00429/08
	Substanciació


	Compareixença del president de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00432/08
	Substanciació


	Compareixença del president de l’Associació Catalana per una Pesca Responsable amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00433/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de Mercabarna amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00434/08
	Substanciació


	Compareixença del president de la Federació de Gremis i Associacions de Comerciants de Peix i Marisc de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00435/08
	Substanciació


	Compareixença del president de l’Associació Catalana d’Activitats Marítimes amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00436/08
	Substanciació


	Compareixença del president de l’Associació Catalana d’Escoles Nàutiques amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00437/08
	Substanciació


	Compareixença del president de l’Associació Catalana de Centres d’Immersió i Activitats Marines amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00438/08
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Xarxa de Custòdia del Territori amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00439/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Gremi de Peixaters de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
	Tram. 353-00440/08
	Substanciació


	Compareixença de Neus Payerol, presidenta de l’associació Aprenem, davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè expliqui els objectius de l’entitat i la problemàtica social dels afectats per l’autisme
	Tram. 357-00211/08
	Substanciació


	Compareixença de Joan Francesc Marco, director del Gran Teatre del Liceu, davant la Comissió de Política Cultural perquè exposi les línies d’actuació de la institució
	Tram. 357-00271/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Ciro Llueca, president de La Xarxa Transversal, davant la Comissió de Política Cultural perquè presenti les línies d’actuació de l’entitat
	Tram. 357-00272/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Ritort i Ferrús, president de l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta, davant la Comissió de Política Cultural perquè presenti les línies d’actuació d’aquesta associació i la potencialitat de la premsa gratuïta
	Tram. 357-00273/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Estanis Alcover i Martí, president de Premsa Comarcal/ACPC, davant la Comissió de Política Cultural perquè exposi la situació de la premsa local i els plans de futur per al sector
	Tram. 357-00274/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Bartomeu Marí, director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, davant la Comissió de Política Cultural perquè presenti els projectes, els reptes i les necessitats del museu
	Tram. 357-00275/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Lluís Noguera i Jordana, secretari general del Departament de Cultura, davant la Comissió de Política Cultural perquè presenti el Pla d’equipaments culturals de Catalunya
	Tram. 357-00276/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Ramon Fontdevila Subirana, director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, davant la Comissió de Política Cultural perquè exposi les línies d’actuació de l’entitat
	Tram. 357-00277/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença







