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BUTLLETÍ OFICIAL
DE CATALUNYADEL PARLAMENT

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

1.01.	 Lleis	i	altres	normes

1.01.10.	 Normes	de	règim	interior

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

1.10.	 Resolucions

Resolució 521/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’increment de places de residència 
per a persones amb discapacitat a la comarca del 
Garraf
Tram. 250-02147/08
Adopció p. 11

Resolució 528/VIII del Parlament de Catalu
nya, sobre la redacció d’un estudi de recerca sobre 
el patrimoni campaner del Pallars Sobirà
Tram. 250-02065/08
Adopció p. 11

Resolució 529/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la commemoració de la personalitat 
de Francesc Ferrer i Guàrdia
Tram. 250-02109/08
Adopció p. 12

Resolució 530/VIII del Parlament de Cata
lunya, sobre l’emplaçament d’estacions de submi
nistrament d’energia elèctrica per a vehicles a les 
ciutats i a la xar xa viària catalana
Tram. 250-01972/08
Adopció p. 12

Resolució 531/VIII del Parlament de Cata
lunya, sobre l’accés al web del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 250-01992/08
Adopció p. 13

Resolució 535/VIII del Parlament de Cata
lunya, per la qual s’elegeixen els sis membres del 
Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnolo
gia Agroalimentàries
Tram. 284-00026/08
Adopció p. 13

Resolució 536/VIII del Parlament de Catalu
nya, per la qual es designa un representant del Par
lament al Consell Social de la Universitat de Lleida
Tram. 284-00032/08
Adopció p. 14

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la fiscalitat
Tram. 300-00229/08
Substanciació p. 14

Interpel·lació al Govern sobre les mocions 
relatives a consultes sobre la independència de Ca
talunya aprovades en diversos ajuntaments
Tram. 300-00230/08
Substanciació p. 14

Interpel·lació al Govern sobre l’agricultura
Tram. 300-00231/08
Substanciació p. 14

Interpel·lació al Govern sobre les infraes
tructures i l’obra pública
Tram. 300-00232/08
Substanciació p. 14

Interpel·lació al Govern sobre l’Administra
ció de justícia en el context de crisi econòmica
Tram. 300-00233/08
Substanciació p. 14

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 de reforma parcial de l’im
post sobre successions i donacions
Tram. 202-00065/08
Debat de totalitat p. 15
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 15

Proposició de llei de retorn a la fiscalització 
prèvia en contractes menors
Tram. 202-00066/08
Debat de totalitat p. 15
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 15

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport escolar a Castelló d’Empúries (Alt Em
pordà)
Tram. 250-01747/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
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Comarcal de la Noguera per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01755/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Noguera per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01756/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Segarra per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01757/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Segarra per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01758/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça per a atendre el pa
gament dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01759/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça per a atendre el pa
gament dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01760/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Pallars Jussà per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01761/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Pallars Jussà per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01762/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Pallars Sobirà per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01763/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Pallars Sobirà per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01764/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal de les Garrigues per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01765/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal de les Garrigues per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01766/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 

Comarcal de l’Urgell per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01767/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Urgell per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar
Tram. 250-01768/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01774/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01775/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Solsonès per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01776/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Solsonès per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01777/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre per a atendre el pa
gament dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01791/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre per a atendre el pa
gament dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01792/08
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Terra Alta per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01793/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Terra Alta per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01794/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts en concepte de menjador escolar al Con
sell Comarcal del Segrià
Tram. 250-01814/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts en concepte de transport escolar al Con
sell Comarcal del Segrià
Tram. 250-01815/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts en concepte de menjador escolar al Con
selh Generau d’Aran
Tram. 250-01816/08
Rebuig p. 19
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Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts en concepte de transport escolar al Con
selh Generau d’Aran
Tram. 250-01817/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts en concepte de menjador escolar al Con
sell Comarcal del Pla d’Urgell
Tram. 250-01818/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts en concepte de transport escolar al Con
sell Comarcal del Pla d’Urgell
Tram. 250-01819/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Camp per a atendre el paga
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-01853/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Camp per a atendre el paga
ment dels ajuts de transport escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-01854/08
Rebuig p. 20

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 20072008 i 20082009
Tram. 250-01855/08
Rebuig p. 20

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 
20072008 i 20082009
Tram. 250-01856/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Tarragonès per a atendre el paga
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-01857/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Tarragonès per a atendre el paga
ment dels ajuts de transport escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-01858/08
Rebuig p. 21

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 
20072008 i 20082009
Tram. 250-01859/08
Rebuig p. 21

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 
20072008 i 20082009
Tram. 250-01860/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Baix Ebre per a atendre el pagament dels 

ajuts de menjador escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01861/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Baix Ebre per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01862/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Montsià per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01863/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Montsià per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01864/08
Rebuig p. 22

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 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01865/08
Rebuig p. 22

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 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01866/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal de l’Alt Camp per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01892/08
Rebuig p. 22

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 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01893/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal de la Garrotxa per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01897/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal de la Garrotxa per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01898/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Ripollès per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01899/08
Rebuig p. 23
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Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Ripollès per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01900/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany per a atendre el pa
gament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-01976/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany per a atendre el pa
gament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-01977/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Gironès per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01978/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Gironès per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-01979/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Cerdanya per a atendre el paga
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-01980/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Cerdanya per a atendre el paga
ment dels ajuts de transport escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-01981/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Empordà per a atendre el pa
gament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-01982/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Empordà per a atendre el pa
gament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-01983/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Berguedà per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-02007/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Berguedà per a atendre el pagament dels 

ajuts de transport escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-02008/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal d’Osona per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-02009/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal d’Osona per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-02010/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Maresme per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-02011/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co
marcal del Maresme per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-02012/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Garraf per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-02013/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Garraf per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-02014/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per a atendre el pa
gament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-02015/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per a atendre el pa
gament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-02016/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès per a atendre el paga
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-02017/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Anoia per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-02018/08
Rebuig p. 26
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Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Bages per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 20072008 
i 20082009
Tram. 250-02019/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Bages per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-02020/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà per a atendre el paga
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-02021/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà per a atendre el paga
ment dels ajuts de transport escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-02022/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Selva per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 20072008 i 
20082009
Tram. 250-02023/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental per a atendre el 
pagament dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-02043/08
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental per a atendre el 
pagament dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-02044/08
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a atendre el pa
gament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-02061/08
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre la transferèn
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de Vallès Oriental per a atendre el pa
gament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
20072008 i 20082009
Tram. 250-02062/08
Rebuig p. 28

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures de reforç amb relació a la 
protecció de les famílies davant la crisi
Tram. 302-00187/08
Rebuig p. 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la situació econòmica
Tram. 302-00188/08
Rebuig p. 28

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

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

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infra
estructures i edificis
Tram. 200-00045/08
Nomenament d’un relator p. 29

Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn 
de les persones amb discapacitats usuàries de gos
sos d’assistència
Tram. 200-00057/08
Substitució de ponents p. 29

Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Ins
pecció de Treball
Tram. 200-00062/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 29
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 31

Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 200-00063/08
Debat de totalitat p. 32
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel 
Grup Mixt p. 32
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 32
Termini per a proposar compareixences p. 32
Tramesa a la Comissió p. 32

Projecte de llei de modificació de la dispo
sició transitòria tercera de la Llei 2/2009, del 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries
Tram. 200-00069/08
Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu p. 32
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 32

Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya
Tram. 200-00070/08
Text presentat p. 33

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la difusió de 
les mesures de prevenció i higiene amb relació a 
la grip del virus A(H1N1) a través dels mitjans de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-02326/08
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la planificació, 
la construcció i la posada en funcionament d’una 
escola oficial d’idiomes a Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 250-02327/08
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
títol de transport per a persones de seixanta anys o 
més dins del marc de la integració tarifària
Tram. 250-02328/08
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’extensió del 
servei de rodalia de la línia 3 de Renfe fins a Ripoll
Tram. 250-02329/08
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’obtenció del 
certificat de qualificació individual en instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió
Tram. 250-02330/08
Presentació p. 42
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Proposta de resolució sobre el manteni
ment del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02331/08
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre el Pla director 
urbanístic per a la concreció i la delimitació de la 
reserva de sòl per a l’establiment de l’eix Transversal 
Ferroviari
Tram. 250-02332/08
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’agilitació 
del protocol d’actuació en el cas que la captura per 
immobilització d’animals ensalvatgits no sigui pos
sible
Tram. 250-02333/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
del tram del congost de Tresponts de la carretera 
C14
Tram. 250-02334/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei d’autobusos d’Hispano Igualadina entre 
Reus i Tarragona
Tram. 250-02335/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
boscos del Baix Camp, especialment els del futur 
parc natural de les muntanyes de Prades
Tram. 250-02336/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’acceleració 
dels treballs de la comissió interdepartamental so
bre els usos de la Masia de Copons, a Sort (Pallars 
Sobirà)
Tram. 250-02337/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el retorn de la 
documentació municipal confiscada per les tropes 
franquistes durant la Guerra Civil
Tram. 250-02338/08
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’una còpia d’una taula del baldaquí o retaule de 
l’ermita de la Mare de Déu de la Plana a l’església de 
Santa Maria de Pessonada (Pallars Jussà)
Tram. 250-02339/08
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre els alumnes 
amb necessitats educatives especials de Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-02340/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
dels arcs del castell de Sant Ferran, de Figueres 
(Alt Empordà)
Tram. 250-02341/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el cobriment 
de les necessitats de personal i de subministrament 
del centre penitenciari del puig de les Basses, de 
Figueres (Alt Empordà), amb recursos locals
Tram. 250-02342/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’Oficina d’Acció Ciutadana de Mataró (Maresme)
Tram. 250-02343/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de l’oficina de correus de Mataró (Ma
resme)
Tram. 250-02344/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de telefonia mòbil a Cabrils (Maresme)
Tram. 250-02345/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a afrontar la situació de col·lapse del 
centre d’atenció a persones disminuïdes de Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02346/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el finiment de 
les obres d’ampliació de la depuradora d’aigües 
residuals de Sant Pau de Riusec i el garantiment de 
la salubritat de les aigües del riu Sec a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-02347/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre els ajuts del 
Pla d’iniciatives de dinamització comarcal
Tram. 250-02348/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el foment de 
l’activitat logística
Tram. 250-02349/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre les prestacions 
i els serveis als usuaris del CAP Fontetes, de Cer
danyola del Vallès (Vallès Occidental), i l’increment 
del nombre de facultatius i sobre el millorament dels 
accessos i les comunicacions en transport públic del 
CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-02350/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’obertura d’ofi
cines d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra 
a tots els districtes de Barcelona
Tram. 250-02351/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’equiparació 
de les persones amb discapacitat intel·lectual sense 
autonomia personal amb les persones amb disca
pacitat física per a l’obtenció de la targeta blanca de 
transport especial a Barcelona
Tram. 250-02352/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la revisió de 
la decisió del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques d’excloure el projecte d’intervenció 
integral dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, 
de Barcelona, de les actuacions subvencionables
Tram. 250-02353/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 250-02354/08
Presentació p. 60

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures de reforç amb relació a la 
protecció de les famílies davant la crisi
Tram. 302-00187/08
Esmenes presentades p. 61
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la situació econòmica
Tram. 302-00188/08
Esmenes presentades p. 61

3.30.	 Altres	tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit
zació 21/2009, referent a l’Ajuntament del Vilosell, 
corresponent a aspectes puntuals dels exercicis 
del 2000 al 2005
Tram. 258-00029/08
Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes p. 62
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 62

4.	 INFORMACIÓ

4.40.	 Acords,	resolucions	i	comunicacions	
dels	òrgans	de	la	cambra

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
de diputats
Tram. 234-00042/08 i 234-00043/08
Adopció p. 63

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.05.	 Comissions	legislatives

Composició de la Comissió de Política 
Cultural
Tram. 410-00008/08
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 63

Composició de la Comissió d’Educació i 
Universitats
Tram. 410-00009/08
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 63

Composició de la Comissió de Benestar i 
Immigració
Tram. 410-00010/08
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 64

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
359/VIII, sobre la conciliació del dret de visites que 
tenen els menors tutelats per la Generalitat amb el 
dret a la conciliació de la vida familiar, personal i 
laboral de les famílies que els tenen acollits i dels 
mateixos menors
Tram. 290-00312/08
Retirada oral de la sol·licitud de criteri p. 64

Control del compliment de la Resolució 
448/VIII, sobre la correcta aplicació de la normativa 
vigent pel que fa a la taxa per activitats de control i 
inspecció sanitària en escorxadors, sales d’espece
jament i de transformació de la caça i altres establi
ments alimentaris subjectes a control oficial
Tram. 290-00393/08
Sol·licitud de pròrroga p. 64
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

Control del compliment de la Resolució 451/
VIII, sobre la determinació del rang orgànic o l’assimi
lació orgànica de totes les oficines i les delegacions 
de la Generalitat a l’exterior, i sobre l’establiment de 
l’organització, el funcionament, el règim jurídic, el 

règim economicofinancer i pressupostari i el règim 
retributiu del personal que hi és adscrit
Tram. 290-00396/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 65

Control del compliment de la Resolució 
454/VIII, sobre el garantiment de la qualitat del sub
ministrament elèctric del Baix Camp
Tram. 290-00399/08
Sol·licitud de pròrroga p. 66
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 66

Control del compliment de la Resolució 
455/VIII, sobre les actuacions per a millorar les in
fraestructures del teixit industrial del Baix Penedès
Tram. 290-00400/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 66

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

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’Innovació, Universitats i Empresa sobre el ces
sament de la comissionada per a Universitats i Re
cerca
Tram. 354-00275/08
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller 
de Medi Ambient i Habitatge sobre els motius pels 
quals la dessalinitzadora del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat) no està connectada a la xarxa
Tram. 354-00283/08
Sol·licitud i tramitació p. 67

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença de la comissi
onada per a Universitats i Recerca davant la Comis
sió d’Educació i Universitats perquè informi sobre els 
reptes de les universitats públiques
Tram. 356-00495/08
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença del director del 
Programa per a la reforma del sistema d’avaluació 
de l’educació no universitària a Catalunya del Depar
tament d’Educació davant la Comissió d’Educació 
i Universitats perquè informi sobre els plans i les 
actuacions del Programa
Tram. 356-00496/08
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de l’Associació Cinegètica de Barraquers de 
Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge per a informar sobre la situació actual de 
la pràctica de la caça en barraca
Tram. 356-00510/08
Sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Soci
al de Catalunya davant la Comissió de Benestar i 
Immigració per a presentar la publicació «El valor 
afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis 
públics. Guia pràctica de clàusules socials en la 
contractació pública de serveis socials i d’atenció 
a les persones»
Tram. 356-00511/08
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de represen
tants del Clúster Català de Recuperació i Reciclatge 
davant la Comissió de Medi Ambient i Habitatge 
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perquè informin de les principals línies d’actuació del 
sector del reciclatge i la recuperació
Tram. 356-00513/08
Sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de Frederic 
Ximeno i Roca, director general de Polítiques Am
bientals i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge perquè informi sobre l’Estratègia 
per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
Tram. 356-00514/08
Sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la 
Comissió de Control de la Corporació de Mitjans 
Audiovisuals perquè presenti l’estudi sobre el des
plegament de la televisió digital terrestre local
Tram. 356-00516/08
Sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de Xavier Ba
dia, director de l’Oficina de Promoció de la Pau i els 
Drets Humans, Joaquim Mestre, regidor de drets 
civils de l’Ajuntament de Barcelona, i Àgata Sol, 
secretària general de la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat, davant la Comissió de Cooperació i So
lidaritat perquè presentin el Programa de protecció 
de defensors i defensores dels drets humans
Tram. 356-00517/08
Sol·licitud p. 69

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educa
ció i Universitats amb el conseller d’Educació sobre 
l’inici del curs escolar 20092010
Tram. 355-00120/08
Substanciació p. 69

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

Compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció 
de Treball
Tram. 353-00635/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 69

Compareixença de representants de Co
missions Obreres de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball
Tram. 353-00636/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 69

Compareixença de representants de PI
MEC amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball
Tram. 353-00637/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença de representants de Fo
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
Tram. 353-00638/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença de representants del Sin
dicat d’Inspectors de Treball i Seguretat Social amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Ins
pecció de Treball
Tram. 353-00639/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença de representants de la Unió 
Progressista d’Inspectors de Treball amb relació al 

Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció 
de Treball
Tram. 353-00640/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença de representants de l’As
sociació de Subinspectors de Treball i Seguretat 
Social de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
Tram. 353-00641/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença de representants de l’As
sociació Democràtica de Subinspectors d’Ocupa
ció i Seguretat Social de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció 
de Treball
Tram. 353-00642/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença de Josep Maria Rañé, pre
sident del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agèn
cia Catalana d’Inspecció de Treball
Tram. 353-00643/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença de representants de la Fe
deració d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
perquè exposin els resultats de la investigació sobre 
maltractaments econòmics a gent gran en el període 
20062007
Tram. 357-00326/08
Substanciació p. 71

Compareixença d’un membre de la comis
sió promotora de la Proposició de llei per a l’atenció 
de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica a 
Catalunya davant la Comissió de Salut perquè in
formi sobre l’atenció de la fibromiàlgia i la síndrome 
de fatiga crònica
Tram. 357-00332/08
Substanciació p. 71

Compareixença de M. Luisa De la Puente, 
directora de Planificació i Avaluació i subdirectora 
del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre l’activitat del Departament 
de Salut en compliment de la Resolució 203/VIII
Tram. 357-00333/08
Substanciació p. 71

Compareixença de Josep Maria Argimon, 
gerent de Compra i Avaluació de Serveis Assistenci
als del Servei Català de la Salut, davant la Comissió 
de Salut, perquè informi sobre l’activitat del Departa
ment de Salut en compliment de la Resolució 203/
VIII
Tram. 357-00334/08
Substanciació p. 71

Compareixença de Mònica Terribas i Sala, 
directora de Televisió de Catalunya, davant la Co
missió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui 
el projecte de convertir el Canal 33 en un canal cul
tural
Tram. 357-00335/08
Substanciació p. 71

Compareixença del director i l’equip del 
Centre d’Estudis Tecnològics per a la Dependència 
de Vilanova i la Geltrú (Garraf) davant la Comissió 
de Benestar i Immigració perquè presentin llurs pro
jectes fruit de coneixements tecnològics i clínics al 
servei de la dependència
Tram. 357-00340/08
Substanciació p. 72

Compareixença de representants de la Tau
la d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
davant la Comissió de Benestar i Immigració per a 
presentar la publicació «El valor afegit del Tercer 
Sector en la prestació de serveis públics. Guia pràc
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tica de clàusules socials en la contractació pública 
de serveis socials i d’atenció a les persones»
Tram. 357-00341/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

4.67.	 Comunicacions	dels	grups	parlamentaris	
i	dels	diputats

Sol·licitud de nomenament d’una ponència 
conjunta per a l’elaboració d’una proposició de llei 
electoral de Catalunya
Tram. 202-00076/08
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu
Presentació p. 73

4.70.	 Comunicacions	del	president	de	la	Ge-
neralitat	i	del	Govern,	i	d’altres	òrgans

4.70.05.	 Documentació	tramesa	en	compliment	
de	lleis	i	altres	normes

Estats de desenvolupament i d’execució 
del Pressupost de la Generalitat en data del 30 de 
juny de 2009
Tram. 334-00114/08
Presentació p. 73

Informe sobre l’evolució dels resultats no 
financers i de l’endeutament de la Generalitat en 
data del 30 de juny de 2009
Tram. 334-00115/08
Presentació p. 74

Informe sobre l’acompliment de les activi
tats estadístiques corresponents al Programa anual 
d’actuació estadística per al 2008
Tram. 334-00116/08
Presentació p. 74

Memòria explicativa de l’Institut Català de 
Finances corresponent al segon trimestre del 2009
Tram. 334-00117/08
Presentació p. 74

Memòria de la Fiscalia Superior de Catalu
nya corresponent al 2008
Tram. 334-00118/08
Presentació p. 75

4.70.10.	 Altres	comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca
talunya sobre l’observança del pluralisme polític en 
la televisió i la ràdio corresponent al juliol del 2009
Tram. 337-00063/08
Presentació p. 75

4.90.	 Règim	interior

4.90.05.	 Pressupost	del	Parlament

Pressupost del Parlament per al 2010
Tram. 230-00005/08
Aprovació p. 76

Liquidació del pressupost del Parlament 
corresponent al primer període del 2009
Tram. 232-00009/08
Aprovació p. 80
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1.01.10.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir la 
programació territorial dels recursos d’atenció social 
especialitzada i domiciliària per al període 2008-2012 
pel que fa a l’increment de places de residència per a 
persones amb discapacitat a la comarca del Garraf, es-
pecialment al municipi de Cubelles.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2009

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Laura Massana Mas Marta Cid i Pañella

Resolució	528/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	redacció	d’un	estudi	
de	recerca	sobre	el	patrimoni	campaner	
del	Pallars	Sobirà
Tram. 25002065/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 35, 07.10.2009, DSPCC 631

Comissió de Política Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda el 
dia 7 d’octubre de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’elaboració d’una guia turística del 
patrimoni de campanes de les esglésies, les capelles i 
les ermites del Pallars Sobirà (tram. 250-02065/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 56983).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, 
amb el suport dels ens locals, la redacció d’un estudi 
de recerca sobre el patrimoni campaner associat a les 
esglésies, les capelles i les ermites de la comarca del 
Pallars Sobirà.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

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

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Modificació	dels	Estatuts	del	règim	i	el	
govern	interiors	del	Parlament	de	Cata-
lunya
Tram. 22100012/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
518)

Al BOPC núm. 518, a la pàg. 35, a l’article 140,

On diu: «d) Les inferiors a 18.000 euros.»

Ha de dir: «d) Les inferiors a 18.000 euros, que han 
estat aprovades pels directors i caps de departament, 
prèvia reserva del crèdit corresponent.»

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	521/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’increment	de	places	de	
residència	per	a	persones	amb	discapa-
citat	a	la	comarca	del	Garraf
Tram. 25002147/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració

Sessió núm. 36, 06.10.2009, DSPCC 629

Comissió de Benestar i Immigració

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió tin-
guda el dia 6 d’octubre de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció i la posada 
en funcionament d’una residència per a persones amb 
discapacitats a Cubelles (Garraf) (tram. 250-02147/08), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58750).
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1.10.

Resolució	530/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	l’emplaçament	d’es-
tacions	de	subministrament	d’energia	
elèctrica	per	a	vehicles	a	les	ciutats	i	a	
la	xar	xa	viària	catalana
Tram. 25001972/08

Adopció
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Sessió núm. 35, 07.10.2009, DSPCC 632

Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
la sessió tinguda el dia 7 d’octubre de 2009, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la col·locació 
d’estacions de subministrament d’energia elèctrica per 
a vehicles a la xarxa viària (tram. 250-01972/08), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 56695).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
amb les anàlisis i els estudis necessaris per a promoure 
l’emplaçament progressiu a les ciutats i a la xarxa viària 
catalana d’estacions de subministrament d’energia elèc-
trica –punts de càrrega– per a donar servei als usuaris 
de vehicles elèctrics o vehicles elèctrics híbrids.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Judit Carreras Tort Antoni Fernández i Teixidó

Resolució	529/VIII	del	Parlament	de	
Ca	talunya,	sobre	la	commemoració	
de	la	personalitat	de	Francesc	Ferrer	
i	Guàrdia
Tram. 25002109/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 35, 07.10.2009, DSPCC 631

Comissió de Política Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda 
el dia 7 d’octubre de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre els actes de commemoració 
amb motiu del centenari de l’afusellament de Francesc 
Ferrer i Guàrdia (tram. 250-02109/08), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i pel Grup Mixt.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a afegir-se 
als actes de commemoració de la personalitat del pe-
dagog Francesc Ferrer i Guàrdia i a donar suport a les 
activitats i les iniciatives encaminades a conservar-ne 
la memòria i a promoure l’estudi i la difusió de la seva 
obra per a refermar la vigència del pensament i dels 
valors socials i pedagògics que va impulsar.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

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

Resolució	535/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	per	la	qual	s’elegeixen	els	
sis	membres	del	Consell	Assessor	de	
l’Institut	de	Recerca	i	Tecnologia	Agro-
alimentàries
Tram. 28400026/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 63, 15.10.2009, DSPCP 96

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 
d’octubre de 2009, d’acord amb l’article 12 de la Llei 
4/2009, del 15 d’abril, de l’Institut de Recerca i Tecno-
logia Agroalimentàries, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix Pere Parera i Cartró, 
Xavier Pont Martín, Dionís Guiteras i Rubio, Tomàs 
Castells Fresquet, Montserrat Escutia i Acedo i Antonio 
Beltrán Osuna membres del Consell Assessor de l’Insti-
tut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2009

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

Resolució	531/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’accés	al	web	del	Servei	
d’Ocupació	de	Catalunya
Tram. 25001992/08

Adopció
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Sessió núm. 35, 07.10.2009, DSPCC 632

Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
la sessió tinguda el dia 7 d’octubre de 2009, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’accés al web 
del Servei d’Ocupació de Catalunya des de la pàgina 
d’inici del web de la Generalitat (tram. 250-01992/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (reg. 56651).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a facilitar 
l’accés al web del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) per mitjà d’un enllaç situat a la pàgina d’inici 
del portal de la Generalitat (www.gencat.cat).

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Judit Carreras Tort Antoni Fernández i Teixidó
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1.20.

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	moci-
ons	relatives	a	consultes	sobre	la	inde-
pendència	de	Catalunya	aprovades	en	
diversos	ajuntaments
Tram. 30000230/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 63, tinguda el dia 15.10.2009, 
(DSPC-P 96).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’agricul-
tura
Tram. 30000231/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 63, tinguda el dia 15.10.2009, 
(DSPC-P 96).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	infra-
estructures	i	l’obra	pública
Tram. 30000232/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 63, tinguda el dia 15.10.2009, 
(DSPC-P 96).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’Adminis-
tració	de	justícia	en	el	context	de	crisi	
econòmica
Tram. 30000233/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 63, tinguda el dia 15.10.2009, 
(DSPC-P 96).

Resolució	536/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	es	designa	un	repre-
sentant	del	Parlament	al	Consell	Social	
de	la	Universitat	de	Lleida
Tram. 28400032/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 63, 15.10.2009, DSPCP 96

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 d’oc-
tubre de 2009, atesa la renúncia de Josep Varela i Serra 
com a representant del Parlament al Consell Social de 
la Universitat de Lleida, per al període de mandat res-
tant, d’acord amb els articles 81, 82 i 85 i la disposició 
transitòria primera de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa Ramon Companys 
i Sanfeliu membre del Consell Social de la Universitat 
de Lleida.

Palau del Parlament, 15 d’octubre 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	la	fisca-
litat
Tram. 30000229/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 63, tinguda el dia 15.10.2009, 
(DSPC-P 96).
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2.01.02.

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	transport	escolar	a	Castelló	d’Empú-
ries	(Alt	Empordà)
Tram. 25001747/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Nogue-
ra	per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	menjador	escolar
Tram. 25001755/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Nogue-
ra	per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	transport	escolar
Tram. 25001756/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

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	de	reforma	parcial	
de	l’impost	sobre	successions	i	dona-
cions
Tram. 20200065/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 63, tinguda el dia 14.10.2009 (DSPC-P 95)

Aprovació de l’esmena a la totalitat de de
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 63, tinguda el 
dia 14.10.2009 (DSPC-P 95), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

Proposició	de	llei	de	retorn	a	la	fiscalit-
zació	prèvia	en	contractes	menors
Tram. 20200066/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 63, tinguda el dia 14.10.2009 (DSPC-P 95)

Aprovació de l’esmena a la totalitat de de
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 63, tinguda el 
dia 15.10.2009 (DSPC-P 96), 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	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alta	Ri-
bagorça	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar
Tram. 25001760/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Pallars	
Jussà	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar
Tram. 25001761/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Pallars	
Jussà	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar
Tram. 25001762/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Segarra	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar
Tram. 25001757/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Segarra	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar
Tram. 25001758/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alta	Ri-
bagorça	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar
Tram. 25001759/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	les	Gar-
rigues	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar
Tram. 25001766/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	l’Urgell	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar
Tram. 25001767/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	l’Urgell	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar
Tram. 25001768/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Pallars	
Sobirà	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar
Tram. 25001763/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Pallars	
Sobirà	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar
Tram. 25001764/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	les	Gar-
rigues	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar
Tram. 25001765/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Solsonès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar
Tram. 25001777/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Ribera	
d’Ebre	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar
Tram. 25001791/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Ribera	
d’Ebre	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar
Tram. 25001792/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Urgell	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar
Tram. 25001774/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Urgell	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar
Tram. 25001775/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Solsonès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar
Tram. 25001776/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).



Núm. 551 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 d’octubre de 2009

19

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	paga-
ment	dels	ajuts	en	concepte	de	trans-
port	escolar	al	Consell	Comarcal	del	
Segrià
Tram. 25001815/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	el	paga-
ment	dels	ajuts	en	concepte	de	menja-
dor	escolar	al	Conselh	Generau	d’Aran
Tram. 25001816/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	el	paga-
ment	dels	ajuts	en	concepte	de	transport	
escolar	al	Conselh	Generau	d’Aran
Tram. 25001817/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	la	Ter-
ra	Alta	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar
Tram. 25001793/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	la	Ter-
ra	Alta	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar
Tram. 25001794/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	el	paga-
ment	dels	ajuts	en	concepte	de	men-
jador	escolar	al	Consell	Comarcal	del	
Segrià
Tram. 25001814/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	
Camp	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001854/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

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	2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001855/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

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	2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001856/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	el	paga-
ment	dels	ajuts	en	concepte	de	menja-
dor	escolar	al	Consell	Comarcal	del	Pla	
d’Urgell
Tram. 25001818/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	el	paga-
ment	dels	ajuts	en	concepte	de	trans-
port	escolar	al	Consell	Comarcal	del	Pla	
d’Urgell
Tram. 25001819/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	
Camp	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001853/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).
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2.10.25.

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	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001860/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

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	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25001861/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

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	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25001862/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

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	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001857/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

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	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001858/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

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	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001859/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).
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2.10.25.

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	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25001866/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Camp	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25001892/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

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	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25001893/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

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	2008-2009
Tram. 25001863/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

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	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25001864/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

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	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25001865/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Ripollès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25001900/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Pla	de	
l’Estany	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001976/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Pla	de	
l’Estany	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001977/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Garrotxa	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25001897/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Garrotxa	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25001898/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Ripollès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25001899/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	la	Cer-
danya	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001981/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Em-
pordà	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001982/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Em-
pordà	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001983/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Gironès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25001978/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Gironès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25001979/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	la	Cer-
danya	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25001980/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	d’Osona	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25002010/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Maresme	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25002011/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Maresme	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25002012/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Berguedà	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25002007/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Berguedà	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25002008/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	d’Osona	per	a	
atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	men-
jador	escolar	dels	cursos	2007-2008	i	
2008-2009
Tram. 25002009/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Llo-
bregat	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25002016/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Pe-
nedès	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25002017/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	l’Anoia	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25002018/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Garraf	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25002013/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Garraf	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25002014/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Llo-
bregat	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25002015/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Em-
pordà	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25002022/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Selva	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25002023/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Vallès	
Occidental	per	a	atendre	el	pagament	
dels	ajuts	de	menjador	escolar
Tram. 25002043/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Bages	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25002019/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Bages	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 25002020/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Em-
pordà	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25002021/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).
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2.15.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	mesures	de	reforç	amb	
relació	a	la	protecció	de	les	famílies	da-
vant	la	crisi
Tram. 30200187/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 63, 
tinguda el dia 15.10.2009 (DSPC-P 96).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	situació	econòmica
Tram. 30200188/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 63, 
tinguda el dia 15.10.2009 (DSPC-P 96).

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Vallès	Oc-
cidental	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar
Tram. 25002044/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Vallès	
Oriental	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25002061/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	Vallès	
Oriental	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 25002062/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).
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Projecte	de	llei	de	l’Agència	Catalana	
d’Inspecció	de	Treball
Tram. 20000062/08

Propostes de compareixença d’organitzaci
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 24.07.2009

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i Grup Parlamentar d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alterna tiva

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01512/08)

Proposta de compareixença de representants de Comis-
sions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 
352-01513/08)

Proposta de compareixença de representants de PIMEC 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball (tram. 352-01514/08)

Proposta de compareixença de representants de Foment 
del Treball amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 352-01515/08)

Proposta de compareixença de representants del Sindi-
cat de la Inspecció de Treball amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 
352-01516/08)

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
Progressista de la Inspecció de Treball amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01517/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Subinspectors de Treball i Seguretat Social de 
Tarragona amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 352-01518/08)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya

Proposta de compareixença d’una representació del Sin-
dicat d’Inspectors de Treball i Seguretat Social amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball (tram. 352-01519/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió Progressista d’Inspectors de Treball i Seguretat 
Social amb relació al Projecte de llei de l’Agència Ca-
talana d’Inspecció de Treball (tram. 352-01520/08)

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	de	prevenció	i	seguretat	
en	matèria	d’incendis	en	establiments,	
activitats,	infraestructures	i	edificis
Tram. 20000045/08

Nomenament d’un relator

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projec-
te de llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis 
(tram. 200-00045/08) s’ha reunit el dia 13 d’octubre 
de 2009 i, d’acord amb el que disposa l’article 109.4 del 
Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat 
Lluís Postigo i Garcia.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2009

Elena Ribera i Garijo, G. P. de CiU; Judit Carreras Tort, 
G. P. SCC; Patrícia Gomà i Pons, G. P.  d’ERC; Santi 
Rodríguez i Serra, G. P. del PPC; Lluís Postigo i Garcia, 
G. P. d’ICV-EUiA; José Domingo Domingo, G. Mixt

Projecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	l’en-
torn	de	les	persones	amb	discapacitats	
usuàries	de	gossos	d’assistència
Tram. 20000057/08

Substitució de ponents

Comissió de Benestar i Immigració

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió tin-
guda el 13 d’octubre de 2009, ha acordat de substituir 
un membre de la Ponència que ha d’elaborar el Projecte 
de llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 
200-00057/08).

Grup Mixt

Carmen de Rivera i Pla substitueix Antonio Robles 
Almeida.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2009

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió 
Laura Massana Mas Marta Cid i Pañella
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Proposta de compareixença de Joan Rosell i Lastortras, 
president de Foment del Treball Nacional, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01534/08)

Proposta de compareixença de Josep Maria Rañé, pre-
sident del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya (CTESC), amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 
352-01535/08)

Proposta de compareixença de Rafael Romero Fernán-
dez, president de la Cambra Oficial de Contractistes 
d’Obres, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 352-01536/08)

Proposta de compareixença de Joan Caball i Subirana, 
coordinador nacional d’Unió de Pagesos, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01537/08)

Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, 
president del Consell General de Cambres, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01538/08)

Proposta de compareixença de Màrius Martí i Gutiér-
rez, secretari de l’Associació Catalana de Tècnics en 
Prevenció de Riscos Laborals (ACTPRL), amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram.352-01539/08)

Proposta de compareixença de Tomàs Serra, president 
de l’Associació de Tècnics en Prevenció, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01540/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Mútues d’Accidents de Treball 
(ACMAT) amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 352-01541/08)

Proposta de compareixença de Lourdes Barbal Fornés, 
representant de Catalunya del Sindicat d’Inspectors de 
Treball i Seguretat Social, amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 
352-01542/08)

Proposta de compareixença de Raúl Ballestín Cam-
po, representant a Catalunya de la Unió Progressista 
d’Inspectors de Treball, amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 
352-01543/08)

Proposta de compareixença d’Àngel Jiménez, repre-
sentant de l’Associació Democràtica de Subinspectors 
d’Ocupació i Seguretat Social de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció 
de Treball (tram. 352-01544/08)

Grup Parlamentari Mixt

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball 
(tram. 352-01521/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01522/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Sin-
dicat d’Inspectors de Treball i Seguretat Social amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball (tram. 352-01523/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió Progressista d’Inspectors de Treball amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01524/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Subinspectors d’Ocupació i Seguretat So-
cial amb relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball (tram. 352-01525/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresari-
als amb relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball (tram. 352-01526/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball (tram. 352-01527/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 
352-01528/08)

Proposta de compareixença del secretari d’Estat de 
la Seguretat Social amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 352- 
01529/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Organització Internacional del Treball amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01530/08)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de Joan Carles Gallego 
Herrera, secretari general de Comissions Obreres de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 352-01531/08)

Proposta de compareixença de Josep Maria Álvarez i 
Suárez, secretari general de la Unió General de Tre-
balladors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 
352-01532/08)

Proposta de compareixença de Josep González i Sala, 
president de Pimec, amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 
352-01533/08)
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al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01537/08)

Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, 
president del Consell General de Cambres, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01538/08)

Proposta de compareixença de Màrius Martí i Gutiér-
rez, secretari de l’Associació Catalana de Tècnics en 
Prevenció de Riscos Laborals (ACTPRL), amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01539/08)

Proposta de compareixença de Tomàs Serra, president 
de l’Associació de Tècnics en Prevenció, amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01540/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Mútues d’Accidents de Treball 
(ACMAT) amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 352-01541/08)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials decaigudes

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball 
(tram. 352-01521/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01522/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Sin-
dicat d’Inspectors de Treball i Seguretat Social amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball (tram. 352-01523/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió Progressista d’Inspectors de Treball amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01524/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Subinspectors d’Ocupació i Seguretat So-
cial amb relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball (tram. 352-01525/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresari-
als amb relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball (tram. 352-01526/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball (tram. 352-01527/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 
352-01528/08)

Acord de la Comissió sobre les comparei
xences proposades
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i 
Turisme, del 7 d’octubre de 2009 (DSPCC 632)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de representants de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 
353-00635/08)

Compareixença de representants de Comissions Obreres 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 353-00636/08)

Compareixença de representants de PIMEC amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 353-00637/08)

Compareixença de representants de Foment del Treball 
Nacional amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 353-00638/08)

Compareixença de representants del Sindicat d’Inspec-
tors de Treball i Seguretat Social amb relació al Projec-
te de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball 
(tram. 353-00639/08)

Compareixença de representants de la Unió Progres-
sista d’Inspectors de Treball amb relació al Projecte de 
llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 
353-00640/08)

Compareixença de representants de l’Associació de Sub-
inspectors de Treball i Seguretat Social de Tarragona 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball (tram. 353-00641/08)

Compareixença de representants de l’Associació Demo-
cràtica de Subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 353-00642/08)

Compareixença de Josep Maria Rañé, president del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball (tram. 353-00643/08)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials rebutjades

Proposta de compareixença de Rafael Romero Fernán-
dez, president de la Cambra Oficial de Contractistes 
d’Obres, amb relació al Projecte de llei de l’Agència Ca-
talana d’Inspecció de Treball (tram. 352-01536/08).

Proposta de compareixença de Joan Caball i Subirana, 
coordinador nacional d’Unió de Pagesos, amb relació 
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Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	
disposició	transitòria	tercera	de	la	Llei	
2/2009,	del	12	de	febrer,	del	Consell	de	
Garanties	Estatutàries
Tram. 20000069/08

Sol·licitud de dictamen al Consell Con
sultiu

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, juntament amb 13 
altres diputats del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 60838).

N. de la R.: L’escrit de la sol·licitud es reprodueix en la 
secció 4.67.

No admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
13.10.2009.

Atès que, segons disposa l’article 76.2 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, el dret de sol·licitar dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries és un dret de configu-
ració legal; considerat que ni la llei vigent ni la llei de-
rogada han previst mai cap procediment per a sol·licitar 
dictamen en relació als projectes i les proposicions que 
es proposin de tramitar en lectura única; donat que la 
Mesa no té competències per a suplir aspectes com el 
procediment, la legitimació i els requisits per a sol·licitar 
i evacuar dictamen en relació a un projecte o proposició 
de llei tramitar en lectura única, matèries que només 
poden ser objecte de regulació per llei; la Mesa, per 
majoria, acorda de no admetre a tràmit la sol·licitud i de 
no trametre-la al Consell de Garanties Estatutàries.

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 63, tinguda el dia 
14.10.2009 (DSPC-P 95).

Proposta de compareixença del secretari d’Estat de 
la Seguretat Social amb relació al Projecte de llei de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (tram. 352- 
01529/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Organització Internacional del Treball amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball (tram. 352-01530/08)

Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso-
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca-
talunya
Tram. 20000063/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 63, tinguda el dia 14.10.2009 (DSPC-P 95)

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

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 63, 
tinguda el dia 14.10.2009 (DSPC-P 95).

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. 63, 
tinguda el dia 14.10.2009 (DSPC-P 95).

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 20.10.2009 al 26.10.2009).

Finiment del termini: 27.10.2009; 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 23.06.2009.
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que es requereixi el consentiment per a l’ús i la recollida 
de les dades personals, el dret a ser informat, el dret a 
accedir, rectificar, cancel·lar aquestes dades i oposar-se 
a la seva utilització en determinats supòsits, com també 
el dret que la recollida i el tractament d’aquestes dades 
sigui realitzat en condicions que garanteixin la seguretat 
d’aquestes dades.

L’Agència de Protecció de Dades de Catalunya, autoritat 
independent creada per la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, ha vetllat per 
la garantia del dret a la protecció de dades en l’àmbit de 
les administracions públiques de Catalunya mitjançant 
l’assessorament, la difusió del dret i l’exercici de les fun-
cions de control establertes per l’ordenament jurídic.

L’aprovació de l’Estatut d’autonomia de 2006 ha supo-
sat no només el reconeixement exprés, per primer cop 
en l’àmbit estatutari, del dret a la protecció de dades, 
sinó també un reforçament del paper de l’autoritat de 
control en matèria de protecció de dades mitjançant, 
d’una banda, la clarificació i l’ampliació del seu àmbit 
d’actuació i també, d’altra banda, amb el reforç de la 
independència de l’autoritat a través de la seva desig-
nació parlamentària.

Juntament amb aquestes exigències derivades de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, i d’altres millores tèc-
niques respecte a la legislació vigent, resulta necessari 
també incorporar a la legislació vigent a Catalunya 
altres modificacions, com és el cas de la mateixa deno-
minació de l’autoritat, per tal d’evitar la confusió de la 
seva naturalesa amb el de les entitats de caràcter instru-
mental que sota la denominació d’agències han aparegut 
darrerament en l’àmbit administratiu.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Autoritat de Protecció de Dades de 
Catalunya

L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya és l’au-
toritat independent creada per garantir el dret a la pro-
tecció de dades personals en l’àmbit de les competències 
de la Generalitat de Catalunya.

Article 2. Naturalesa jurídica

1. L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya és 
una institució de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels 
seus fins, amb plena autonomia orgànica i funcional, 
que actua amb objectivitat i plena independència de 
les administracions públiques en l’exercici de les seves 
funcions.

2. L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya es 
relaciona amb el Govern de la Generalitat per mitjà del 
departament que es determini per reglament.

Article 3. Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació de l’Autoritat de Protecció de Dades 
de Catalunya comprèn els fitxers i tractaments que du-
guin a terme:

Projecte	de	llei	de	l’Autoritat	de	Protec-
ció	de	Dades	de	Catalunya
Tram. 20000070/08

Text presentat
Reg. 60802 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del Conseller de Governació i Administra-
cions Públiques s’aprova l’Avantprojecte de Llei de l’Au-
toritat de Protecció de Dades de Catalunya i s’autoritza 
l’esmentat Conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-nou de setembre de dos 
mil nou.

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció de 
Dades de Catalunya

La recollida i el tractament d’informació per part de les 
entitats que formen el sector públic, necessària per al 
desplegament de les funcions que els són encomanades 
per l’ordenament jurídic, ha experimentat en els darrers 
anys un considerable creixement derivat no només de 
l’ampliació de l’activitat del sector públic sinó, fonamen-
talment, de l’espectacular creixement de les possibilitats 
ofertes pels mitjans tecnològics per al tractament de la 
informació. En aquest context, i davant dels riscos que 
aquest fenomen comporta, adquireix una rellevància 
creixent el dret a la protecció de dades, no només com a 
dret per preservar el dret a la intimitat sinó també amb 
caràcter instrumental respecte a la preservació dels altres 
drets de la persona reconeguts en la Constitució, l’Estatut 
d’Autonomia i a la resta de l’ordenament jurídic.

Reconegut en el Conveni 108, de 28 de gener de 1981, 
del Consell d’Europa, i en la Directiva 95/46/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 
1995, i també en l’article 18.4 CE i en l’article 31 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006, el dret a la 
protecció de dades, desenvolupat en l’àmbit estatal per 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protec-
ció de dades de caràcter personal, comporta no només el 
poder jurídic d’imposar a tercers el deure d’abstenir-se 
de tota intromissió en l’esfera íntima de la persona sinó, 
més enllà d’això, un poder de disposició sobre les matei-
xes dades que es tradueix en el reconeixement del dret 
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i que figuren amb aquest caràcter en la relació de llocs 
de treball corresponent són desenvolupats per personal 
eventual, el nombre màxim del qual es fixa pel Consell 
Assessor.

4. El personal de l’Autoritat de Protecció de Dades de 
Catalunya té el deure de secret sobre les informacions 
que conegui en l’exercici de les seves funcions, fins i tot 
després d’haver cessat en el seu exercici.

Article 6. Règim econòmic i de contractació

1. Per al compliment de les seves finalitats, l’Autoritat 
de Protecció de Dades de Catalunya compta amb els 
béns i els recursos econòmics següents:

a) Les assignacions anuals dels pressupostos de la Ge-
neralitat.

b) Els béns i els drets que constitueixen el seu patrimo-
ni, i llurs productes i rendes.

c) El producte de les sancions que imposi en l’exercici 
de les seves competències.

d) El producte de les taxes i els altres ingressos públics 
que meriti la seva activitat.

e) Qualsevol d’altres que legalment se li puguin atri-
buir.

2. El producte de les sancions que recapti l’Autoritat en 
l’exercici de les seves competències ha de ser ingressat 
en el Tresor de la Generalitat.

3. L’Autoritat ha d’elaborar anualment el seu avantpro-
jecte de pressupost d’ingressos i despeses, que ha de 
trametre al Departament amb el qual s’hi relaciona, per 
a la seva integració en els pressupostos de la Genera-
litat.

4. L’Autoritat està sotmesa al control financer de la In-
tervenció General de la Generalitat i al règim de comp-
tabilitat pública.

5. El règim jurídic de contractació de l’Autoritat és el 
que estableix la legislació sobre contractes del sector 
públic.

6. El règim patrimonial de l’Autoritat és l’establert per 
al patrimoni de les administracions públiques.

Capítol III. Els òrgans de l’autoritat de protecció 
de dades de catalunya

Article 7. Òrgans

Són òrgans de l’Autoritat de Protecció de Dades el di-
rector o directora i el Consell Assessor de Protecció de 
Dades de Catalunya.

Article 8. El director o directora

1. El director o directora dirigeix l’Autoritat i n’exerceix 
la representació. Exerceix les funcions que s’estableixin 
per reglament, amb subjecció a l’ordenament jurídic, 
amb plena independència i objectivitat sense subjecció 
a cap altre mandat imperatiu ni instrucció.

a) Les institucions públiques de Catalunya.

b) L’Administració de la Generalitat.

c) Els ens locals de Catalunya.

d) Les entitats autònomes, els consorcis i les altres enti-
tats de dret públic vinculades o dependents de l’adminis-
tració de la Generalitat o dels ens locals de Catalunya.

e) Entitats de dret privat de capital majoritàriament pú-
blic, que pertanyi a l’Administració de la Generalitat o 
els ens locals de Catalunya o els ens que en depenen.

f) Les altres entitats de dret privat que prestin serveis 
públics a través de qualsevol forma de gestió directa o 
indirecta, sempre que es tracti de fitxers i tractaments 
vinculats a la prestació d’aquests serveis.

g) Les universitats públiques i privades que integren el 
sistema universitari català, i els ens que en depenen.

h) Les persones físiques o jurídiques que exerceixin 
funcions públiques en relació amb matèries que són 
competència de la Generalitat o dels ens locals de Ca-
talunya, sempre que es tracti de fitxers o tractaments 
destinats a l’exercici d’aquestes funcions i que el trac-
tament s’efectuï a Catalunya.

i) Les corporacions de dret públic que exerceixin les 
seves funcions exclusivament en l’àmbit territorial de 
Catalunya.

Capítol II. Règim jurídic, econòmic i de personal

Article 4. Règim jurídic

1. En l’exercici de les seves funcions, l’Autoritat de 
Protecció de Dades de Catalunya actua de conformitat 
amb el que disposa aquesta Llei, les disposicions que la 
desenvolupen i la legislació que regula el règim jurídic 
de les administracions públiques i el procediment admi-
nistratiu aplicable a l’Administració de la Generalitat.

2. Les resolucions del director o directora de l’Autoritat 
de Protecció de Dades de Catalunya exhaureixen la via 
administrativa, i són susceptibles de recurs contenciós 
administratiu, sens perjudici dels recursos administra-
tius que siguin procedents.

Article 5. Règim de personal

1. L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya, en ús 
de la seva potestat d’autoorganització, aprova la relació 
de llocs de treball dels òrgans i els serveis que la inte-
gren i que han d’ésser ocupats per personal funcionari, 
laboral o eventual.

2. Al personal al servei de l’Autoritat de Protecció de 
Dades de Catalunya se li aplica amb caràcter general la 
normativa que regula l’estatut del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, pel que fa al seu rè-
gim i a la normativa d’ordenació de l’ocupació pública. 
Els llocs de treball que comporten l’exercici de potestats 
públiques es reserven a personal funcionari.

3. Els llocs de treball considerats de confiança o d’as-
sessorament especial no reservat a personal funcionari 



Núm. 551 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 d’octubre de 2009

35

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Article 9. El Consell Assessor de Protecció de 
Dades de Catalunya

1. El Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalu-
nya és un òrgan d’assessorament i participació constituït 
per les persones membres següents:

a) Tres persones designades pel Parlament, per una 
majoria de tres cinquenes parts. Si no obté la majoria 
requerida, s’ha de sotmetre a una segona votació, en la 
mateixa sessió del Ple, en què es requereix el vot favo-
rable de la majoria absoluta.

b) Tres persones en representació de l’Administració de 
la Generalitat, designades pel Govern.

c) Dues persones en representació de l’Administració 
local de Catalunya, designades pel Consell de Governs 
Locals.

d) Una persona experta en l’àmbit dels drets fonamen-
tals, designada pel Consell Interuniversitari de Cata-
lunya.

e) Una persona experta en informàtica, designada pel 
Consell Interuniversitari de Catalunya.

f) Una persona designada per l’Institut d’Estudis Ca-
talans.

g) Una persona en representació de les organitzacions 
de persones consumidores i usuàries, designada pel 
Consell de Persones Consumidores de Catalunya.

h) El director o directora de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya.

2. El president o presidenta del Consell és nomenat 
pel Consell d’entre els seus membres a l’inici de cada 
legislatura, un cop renovades les persones membres 
designades pel Parlament. Actua de secretari/ària un 
funcionari o funcionària de l’Autoritat de Protecció de 
Dades de Catalunya.

3. La renovació de les persones membres del Consell 
Assessor es duu a terme a l’inici de cada legislatura 
d’acord amb l’Estatut de l’Autoritat.

4. El director o directora de l’Autoritat assisteix a les 
reunions del Consell Assessor, amb veu i sense vot.

5. El Consell Assessor de Protecció de Dades de Cata-
lunya té les funcions següents:

a) Proposar al Parlament de Catalunya la persona o per-
sones candidates a ocupar el lloc de director o directora 
de l’Autoritat.

b) Emetre informe sobre els projectes d’instruccions de 
l’Autoritat que li siguin sotmesos.

c) Assessorar el director o directora de l’Autoritat en 
aquelles qüestions que li siguin sotmeses.

d) Ser informat periòdicament de l’activitat de l’Autori-
tat per part del seu director o directora.

e) Aprovar la plantilla de personal de l’Autoritat.

f) Ser informat de la Memòria anual de l’Autoritat.

h) Ser informat dels criteris objectius dels plans d’audi-
toria de l’article 18.

2. El director o directora és designat pel Ple del Parla-
ment per majoria de tres cinquenes parts, a proposta del 
Consell Assessor de Protecció de Dades, entre persones 
amb condició política de català, amb ple ús dels drets 
civils i polítics i amb reconegut prestigi en algun àmbit 
relacionat amb la protecció de dades. Si no obté la ma-
joria requerida, s’ha de sotmetre a una segona votació, 
en la mateixa sessió del Ple, en què requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta dels membres de la 
cambra. El director o directora és elegit per un període 
de 5 anys, i pot ser renovat un sol cop.

Les persones candidates proposades pel Consell Asses-
sor de Protecció de dades han de comparèixer davant 
la comissió corresponent del Parlament de Catalunya 
per tal que els membres d’aquesta puguin demanar els 
aclariments i les explicacions pertinents sobre qualsevol 
aspecte relacionat amb la seva formació acadèmica, la 
seva trajectòria professional o els mèrits al·legats.

3. El director o directora cessa per les causes següents:

a) Per expiració del termini del mandat.

b) A petició pròpia.

c) Per separació acordada pel Ple del Parlament de Ca-
talunya per majoria de tres cinquenes parts, per incom-
pliment greu de les seves obligacions, incompatibilitat 
o incapacitat sobrevinguda per a l’exercici de les seves 
funcions declarada per sentència ferma, o condemna 
ferma per delicte dolós. Si no s’obté la majoria reque-
rida, s’ha de sotmetre a una segona votació, en la ma-
teixa sessió del Ple, en què requereix el vot favorable 
de la majoria absoluta dels membres de la cambra. En 
el cas de separació per incompliment greu de les seves 
obligacions, el director o directora té dret a comparèi-
xer i justificar la seva actuació davant de la comissió 
que conegui del seu cessament, amb caràcter previ a 
la votació.

4. El director o directora té la consideració d’alt càr-
rec, assimilat al de secretari general, i és incompatible 
amb:

a) L’exercici de qualsevol mandat representatiu.

b) L’exercici de funcions directives, executives o l’afi-
liació a partits polítics, sindicats o associacions empre-
sarials.

c) La pertinença al Consell de Garanties Estatutàries o 
al Tribunal Constitucional.

d) L’exercici de qualsevol càrrec polític o funció ad-
ministrativa en organismes internacionals, la Unió Eu-
ropea, l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats 
locals.

e) L’exercici de les carreres judicial, fiscal i militar.

f) El desenvolupament de qualsevol activitat professio-
nal, mercantil, industrial o laboral.

5. Anualment, el director o directora ha de comparèixer 
davant la comissió pertinent per informar el Parlament 
de Catalunya de la seva actuació.
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estableixi un deure de comunicació a l’autoritat de pro-
tecció de dades.

j) Exercir la potestat d’inspecció.

k) Exercir la potestat sancionadora sobre qualsevol tipus 
de fitxer o tractament sotmès a la normativa de protec-
ció de dades, en l’àmbit de l’article 3.

l) Elaborar plans d’auditoria.

m) Emetre informe, amb caràcter preceptiu, sobre els 
projectes de disposicions de caràcter general de la Ge-
neralitat de Catalunya de creació, modificació o supres-
sió de fitxers de dades de caràcter personal.

n) Emetre informe amb caràcter potestatiu sobre els 
projectes de disposicions de caràcter general dels ens 
locals de Catalunya de creació, modificació o supressió 
de fitxers o que tinguin impacte en matèria de protec-
ció de dades de caràcter personal, que els ens locals li 
sotmetin.

o) Respondre les consultes que formulin les entitats que 
formen part del seu àmbit d’actuació, sobre la protecció 
de dades de caràcter personal en poder de les adminis-
tracions públiques i col·laborar amb aquestes entitats en 
la difusió de les obligacions derivades de la legislació 
reguladora d’aquestes matèries.

p) Atorgar les autoritzacions per a l’exempció del deure 
d’informació en la recollida de dades, per al manteni-
ment íntegre de determinades dades, i les altres auto-
ritzacions que prevegi la normativa vigent en matèria 
de protecció de dades.

q) Totes les altres que li siguin atribuïdes d’acord amb 
les lleis.

Article 11. Col·laboració amb altres institucions

L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya pot 
subscriure convenis de col·laboració amb el Síndic 
de Greuges, l’Institut d’Estadística de Catalunya, les 
universitats i amb altres institucions i organismes de 
defensa dels drets de les persones.

Article 12. Memòria anual

1. L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya ha 
d’elaborar una memòria anual que reflecteixi les seves 
activitats, i també les conclusions dels seus treballs i 
dels expedients que hagi tramitat.

2. La memòria anual s’ha de presentar davant el Parla-
ment. La memòria també s’ha de remetre al Govern, al 
Síndic de Greuges i al director o directora de l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades.

Article 13. Publicitat dels informes i resolucions

Sens perjudici del dret d’accés a la informació i docu-
mentació administrativa per part de les persones inte-
ressades, l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya 
resta obligada a garantir la confidencialitat de les con-
sultes i reclamacions de les quals tingui coneixement. 
No obstant això, els dictàmens, els informes i les resolu-
cions de l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya 
han de fer-se públics, un cop notificats a les persones 

g) Elaborar estudis i propostes en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal i demanar al director o 
directora l’establiment de criteris en la matèria.

6. El Consell Assessor es regeix per les normes que s’es-
tableixin per reglament i, supletòriament, per les dispo-
sicions vigents sobre funcionament d’òrgans col·legiats 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Capítol IV. Funcions

Secció 1a. Funcions de l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya

Article 10. Funcions

Corresponen a l’Autoritat de Protecció de Dades de Ca-
talunya les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment de la legislació vigent sobre 
protecció de dades de caràcter personal.

b) Resoldre les reclamacions de tutela formulades per 
les persones afectades respecte a l’exercici dels drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

c) Promoure, en l’àmbit de les seves competències, la 
divulgació dels drets de les persones en relació amb 
la protecció de dades i l’avaluació de l’impacte sobre 
la privacitat.

d) Vetllar pel compliment de les disposicions que la 
Llei d’estadística de Catalunya estableix respecte a la 
recollida de dades estadístiques i al secret estadístic, 
i adoptar les mesures corresponents per garantir les 
condicions de seguretat dels fitxers constituïts amb 
finalitats exclusivament estadístiques, sense perjudici 
de les competències atribuïdes a l’Institut d’Estadística 
de Catalunya. A aquests efectes, l’Autoritat, dins del 
seu àmbit de competències, pot adoptar instruccions i 
resolucions adreçades als òrgans administratius i pot 
sol·licitar la col·laboració de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, quan escaigui.

e) Dictar, sens perjudici de les competències d’altres 
òrgans i institucions, instruccions i les recomanacions 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i 
d’accés a la informació.

f) Requerir als responsables del fitxer o del tractament i 
als encarregats del tractament l’adopció de les mesures 
necessàries per a l’adequació del tractament de dades 
personals objecte d’investigació a la legislació vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, si 
escau, ordenar-ne el cessament i la supressió dels fitxers.

g) Proporcionar informació sobre els drets de les perso-
nes en matèria de tractament de dades personals.

h) Atendre les peticions d’informació, queixes i denún-
cies.

i) Decidir sobre les inscripcions de fitxers i tractaments 
de dades de caràcter personal en el Registre de Protec-
ció de Dades de Catalunya, com també tenir coneixe-
ment d’aquells altres fitxers en què, tot i estar exempts 
del deure d’inscripció en el Registre, la legislació vigent 
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ció, de cancel·lació o d’oposició, o que puguin entendre 
desestimada la seva sol·licitud per no haver estat resolta 
i tramesa dins el termini establert, poden presentar una 
reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades de 
Catalunya.

2. L’Autoritat ha de resoldre expressament sobre si és 
procedent o improcedent la reclamació en el termini de 
sis mesos, amb audiència prèvia al responsable del fit-
xer i també a les persones interessades si el resultat del 
primer tràmit d’audiència ho fa necessari. Si l’Autoritat 
no ha notificat la resolució de la reclamació en aquest 
termini, es pot entendre estimada la reclamació.

3. La resolució d’estimació total o parcial de la tutela 
ha d’establir el termini en el qual s’ha de fer efectiu el 
dret.

4. Quan la sol·licitud d’exercici d’aquests drets davant 
del responsable del fitxer hagi estat estimada, en tot o 
en part, però no s’hagi fet efectiu el dret en la forma i els 
terminis exigibles d’acord amb la normativa aplicable, 
les persones interessades poden presentar una reclama-
ció davant de l’Autoritat, a fi i efecte que es duguin a 
terme les actuacions sancionadores escaients.

Secció 4a. Funcions de control

Article 17. Funcions de control

L’activitat de control es duu a terme mitjançant la po-
testat d’inspecció, l’aplicació del règim sancionador, 
els plans d’auditoria, els requeriments d’adequació a la 
legalitat i la potestat d’immobilització de fitxers.

Article 18. Plans d’auditoria

1. Els plans d’auditoria constitueixen un control preven-
tiu per a la verificació del compliment de la normativa 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
i per recomanar o requerir als responsables dels fitxers 
i dels tractaments que adoptin les mesures correctores 
adients.

2. Correspon al director o directora de l’Autoritat de 
Protecció de Dades de Catalunya decidir el contingut de 
cada pla d’auditoria, concretar els aspectes i els tracta-
ments a analitzar i també les entitats seleccionades per 
participar en aquests plans mitjançant criteris objectius 
que han de ser públics. Aquestes entitats han de col-
laborar amb el responsable de l’auditoria facilitant la 
realització de les verificacions oportunes, i aportant la 
informació o la documentació necessària.

3. Les conclusions a què s’arribi sobre el grau general 
de compliment i les recomanacions generals pertinents 
s’han de difondre públicament.

4. En el cas que durant el procés d’execució d’un pla, 
l’entitat afectada sigui objecte, amb una denúncia prè-
via, de la incoació d’expedient sancionador per part de 
l’Autoritat com a conseqüència de la comissió d’una 
possible infracció per algun aspecte coincident o direc-
tament relacionat amb el contingut del Pla d’auditoria 
que s’estigui duent a terme, l’entitat ha de ser exclosa 

interessades, amb l’anonimització prèvia de les dades 
de caràcter personal. Excepcionalment, podran no pu-
blicar-se les resolucions que no tinguin interès doctrinal 
o que, malgrat l’anonimització, pugui ser aconsellable 
per causes justificades evitar-ne la publicitat per evitar 
fer recognoscibles les persones que s’hi oposin.

Article 14. Instruccions

1. El director o directora de l’Autoritat pot aprovar ins-
truccions per tal d’adequar els fitxers i els tractaments 
de dades als principis i garanties aplicables de la legis-
lació vigent en matèria de protecció de dades.

2. Les instruccions es publiquen en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i en la seu electrònica de 
l’Autoritat de Protecció de Dades.

Secció 2a. Registre

Article 15. El Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya

1. El Registre de Protecció de Dades de Catalunya és 
un òrgan integrat en l’Autoritat de Protecció de Dades 
de Catalunya.

2. Són objecte d’inscripció en el Registre de Protecció 
de Dades de Catalunya:

a) Els fitxers de dades personals, de titularitat pública o 
privada, inclosos dins l’àmbit d’actuació de l’Autoritat 
de Protecció de Dades de Catalunya.

b) Els codis tipus formulats per les entitats incloses dins 
l’àmbit d’actuació de l’Autoritat de Protecció de Dades 
de Catalunya.

c) Les autoritzacions de tractaments de dades de caràc-
ter personal previstes en la legislació vigent.

3. S’ha d’establir per reglament el procediment d’ins-
cripció de les creacions, modificacions i supressions de 
fitxers en el Registre de Protecció de Dades de Cata-
lunya, com també el contingut dels assentaments re-
gistrals.

4. Aquest Registre és de consulta pública i gratuïta. 
Qualsevol persona pot consultar, almenys, la informació 
sobre l’existència d’un determinat tractament de dades 
de caràcter personal, les seves finalitats i la identitat del 
responsable del tractament.

5. L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya ha 
d’establir els acords de cooperació necessaris amb 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per tal 
d’integrar la informació registral i de mantenir-la ac-
tualitzada.

Secció 3a. Tutela de drets

Article 16. Tutela dels drets d’accés, rectifica-
ció, oposició i cancel·lació

1. Les persones interessades a les quals es denegui, en 
tot o en part, l’exercici dels drets d’accés, de rectifica-
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tims relatius a una situació personal concreta que així 
ho justifiqui.

4. La persona denunciant té dret que li siguin comuni-
cades les actuacions que es derivin de la seva denúncia, 
sens perjudici dels drets que li puguin correspondre en 
els casos en què també tingui la condició de persona 
interessada.

5. Les resolucions del director o directora de l’Autoritat 
de Protecció de Dades de Catalunya en matèria sancio-
nadora exhaureixen la via administrativa.

Article 21. Mesures provisionals

En el moment de la incoació o durant la tramitació 
del procediment sancionador, el director o directora 
de l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya pot 
adoptar, de manera motivada, les mesures provisionals 
que consideri necessàries per assegurar l’eficàcia de la 
resolució que finalment pugui recaure i per aconseguir 
la protecció provisional del dret a la protecció de dades 
de les persones afectades. Amb caràcter previ, cal donar 
audiència a les entitats afectades, tret que hi concorrin 
circumstàncies d’urgència que puguin fer perdre la fi-
nalitat de la mesura. La resolució que adopti la mesura 
és susceptible dels recursos procedents.

Article 22. Compliment de la resolució del pro-
cediment sancionador

1. En les infraccions declarades respecte de fitxers de 
titularitat pública, les persones o entitats que hagin estat 
declarats responsables de la infracció han de comuni-
car a l’Autoritat, en el termini establert en la resolució, 
l’adopció de les mesures i les actuacions a què es refe-
reix l’apartat 2 de l’article 23 d’aquesta Llei.

2. En les sancions imposades per infraccions comeses 
respecte de fitxers de titularitat privada, el compliment 
de la sanció s’ha de dur a terme en el termini establert 
en la legislació vigent. Dins d’aquest termini, l’entitat 
sancionada pot sol·licitar, de manera raonada, el frac-
cionament del pagament. La sol·licitud ha de ser resolta 
pel director o directora de l’Autoritat, d’acord amb el 
que estableix la normativa reguladora de la recaptació 
dels ingressos públics.

Igualment, les persones o entitats sancionades a qui 
s’hagi imposat alguna mesura correctora d’acord amb 
el que estableix l’article 23, han de comunicar a l’Auto-
ritat, en el termini establert en la resolució, les mesures 
adoptades.

Article 23. Requeriments d’adequació i potestat 
d’immobilització

1. En els supòsits, constitutius d’infracció molt greu, 
d’utilització o de comunicació il·lícita de dades per-
sonals amb què s’atempti greument contra els drets 
fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans 
o se n’impedeixi l’exercici, el director o directora de 
l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya pot exi-
gir als responsables dels fitxers de dades personals el 
cessament de la utilització o la comunicació il·lícita de 
dades personals.

del Pla d’auditoria i s’ha de seguir la tramitació del pro-
cediment sancionador.

5. En els requeriments a què es refereix l’apartat 1, s’ha 
d’establir un termini adequat per a l’adopció de les me-
sures correctores necessàries per part de les entitats 
afectades. Transcorregut aquest termini sense que l’enti-
tat afectada hagi posat en coneixement de l’Autoritat les 
mesures adoptades, o si aquestes resulten insuficients o 
inadequades, es poden iniciar les actuacions inspectores 
oportunes per tal d’incoar, si escau, un procediment 
sancionador.

Article 19. Règim sancionador

1. Els responsables dels fitxers i tractaments de dades 
personals inclosos dins l’àmbit d’actuació de l’Autoritat 
i els encarregats dels tractaments corresponents estan 
subjectes al règim sancionador que estableix la legisla-
ció estatal de protecció de dades de caràcter personal. 
Les referències a l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades o als seus òrgans, pel que fa al règim d’infracci-
ons, s’han d’entendre fetes a l’Autoritat de Protecció de 
Dades de Catalunya o als seus òrgans, pel que fa al seu 
àmbit competencial.

2. Quan es tracti d’una infracció comesa en relació amb 
un fitxer de titularitat pública, el director o directora de 
l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya ha de 
dictar una resolució que declari la infracció i estableixi 
les mesures a adoptar a fi de corregir els efectes de la 
infracció. A més, pot proposar, si escau, la iniciació 
d’actuacions disciplinàries d’acord amb el que estableix 
la legislació vigent sobre règim disciplinari del perso-
nal al servei de les administracions públiques. Aquesta 
resolució s’ha de notificar al responsable del fitxer o 
del tractament i a l’encarregat del tractament, si escau, 
a l’òrgan del qual depenguin i a les persones afectades, 
si n’hi ha.

3. Quan es tracti d’una infracció comesa en relació amb 
un fitxer de titularitat privada, la resolució que declari 
la infracció ha d’imposar les sancions previstes en la 
legislació de protecció de dades i les mesures a adoptar 
a fi de corregir els efectes de la infracció.

4. El director o directora de l’Autoritat ha de mantenir 
informat el síndic o síndica de greuges de les actua-
cions que faci que siguin d’interès concurrent d’amb-
dues institucions i li ha de comunicar les resolucions 
sancionadores que dicti mitjançant un trasllat literal 
d’aquestes.

Article 20. Procediment sancionador

1. El procediment per a la determinació de les infracci-
ons i la imposició de sancions és el que s’estableixi per 
decret del Govern de la Generalitat.

2. La denúncia s’ha de formalitzar mitjançant un escrit 
raonat i ha d’estar degudament signada.

3. La persona denunciant en el moment de fer la denún-
cia ha d’identificar-se. No obstant això, pot sol·licitar de 
manera raonada que la seva identitat no sigui revelada, 
amb una ponderació prèvia dels interessos en conflicte 
per l’Autoritat, quan hi hagi motius fonamentats i legí-
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Segona. Desplegament dels procediments

S’habilita el Govern de la Generalitat per regular els 
procediments necessaris per a l’exercici de les funcions 
atribuïdes a l’Autoritat de Protecció de Dades de Cata-
lunya, sens perjudici de la competència de l’Autoritat 
per concretar mitjançant instrucció els aspectes en què 
sigui necessari.

Tercera. Creació, modificació i supressió de fitxers

Els consellers de la Generalitat, dins l’àmbit de les com-
petències respectives, resten habilitats per a la creació, 
la modificació i la supressió, mitjançant ordre, dels fit-
xers del seu departament o ens públics vinculats o que 
en depenguin, i dels consorcis en els quals la represen-
tació de l’Administració de la Generalitat en els òrgans 
de govern sigui majoritària. En el cas d’entitats de dret 
públic dotades d’especial independència o autonomia, 
la competència correspon a aquests.

Antecedents del Projecte

1. Projecte de Llei de l’Autoritat de Protecció de Dades 
de Catalunya.

2. Avantprojecte inicial de Llei de l’Autoritat de Pro-
tecció de Dades de Catalunya (sotmès a informe de la 
Comissió de Govern Local).

3. Avantprojecte inicial de Llei de l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya (sotmès a informació pública).

4. Esborrany del projecte de Llei de l’Autoritat de Pro-
tecció de Dades de Catalunya (proposta de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades).

5. Acord de Govern d’aprovació de la Memòria prèvia 
de l’Avantprojecte de llei de l’Autoritat de Protecció de 
Dades de Catalunya.

6. Memòria justificativa de la disposició.

7. Memòria econòmica.

8. Taula de vigències.

9. Tràmit d’informació pública.

10. Certificat de la Comissió de Govern Local.

11. Al·legacions (organismes i altres departaments).

12. Informe de l’Institut d’Estudis Autonòmics.

13. Informe interdepartamental d’impacte de gènere de 
l’Institut Català de les Dones.

14. Informe de la Direcció General de la Funció Pública.

15. Informes de la Direcció General de Pressupostos.

16. Informe d’avaluació d’impacte regulatori.

17. Informes jurídics de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques.

18. Certificat del Consell Tècnic.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

2. Si aquest requeriment no és atès també pot, mitjan-
çant una resolució motivada, immobilitzar els fitxers 
de dades personals, amb l’única finalitat de restaurar 
els drets de les persones afectades. En aquest supòsit la 
immobilització quedarà sense efecte si en el termini de 
15 dies no s’acorda la incoació d’un procediment sancio-
nador per part de l’Autoritat i es ratifica la mesura.

Disposició addicional

Única. Competències del Síndic de Greuges

L’exercici de les funcions de l’Autoritat de Protecció de 
Dades de Catalunya s’entén que és sens perjudici de les 
competències del Síndic de Greuges.

Disposicions transitòries

Primera. Successió de l’Agència Catalana de Pro-
tecció de dades

1. L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya se 
subroga en la posició jurídica de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, pel que fa als béns, als drets i a les 
obligacions de tot tipus de què fos titular.

2. Les referències que en l’ordenament jurídic es fan a 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades s’han d’entendre 
fetes a l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya.

Segona. Procediment sancionador

Mentre no s’aprovi pel Govern de la Generalitat el De-
cret que reguli el procediment sancionador en matè-
ria de protecció de dades, segueix essent d’aplicació 
el procediment previst pel Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació 
als àmbits de competència de la Generalitat.

Tercera. Consell de Governs Locals

Mentre no s’aprovi la Llei del Consell de Governs Lo-
cals, la referència de l’article 9.1.c s’entén feta a les en-
titats associatives d’ens locals de Catalunya.

Disposició derogatòria

Es deroga la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades.

Disposicions finals

Primera. Estatut de l’Autoritat

En el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, el Govern ha d’aprovar l’Estatut de 
l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya.

Mentre aquesta disposició no sigui aprovada, segueix 
essent d’aplicació, en allò que no s’oposi a aquesta Llei, 
l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, 
aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer.



19 d’octubre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 551

40

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a: 

1. Coordinar-se amb el Departament de Salut, per tal 
d’oferir una informació clara, senzilla i adequada sobre 
la Grip A que eviti situacions de confusió que puguin 
donar lloc a generar desconfiança en la població sobre 
les mesures de prevenció o els tractaments existents.

2. Posar a la disposició del Departament de Salut, els 
espais mitjançant el format i horaris que es conside-
rin més adequats, per a difondre entre la població les 
mesures de prevenció i higiene que cal adoptar per tal 
d’evitar l’expansió de la Grip A i com actuar en cas de 
sospita de contagi.

3. Posar a disposició del Departament de Salut, els es-
pais en els formats i horaris més adequats per difondre 
les mesures de prevenció i higiene en relació a la Grip 
A entre la població infantil i juvenil.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2009

Dolors Montserrat, Santi Rodríguez, Belén Pajares

Proposta	de	resolució	sobre	la	plani-
ficació,	la	construcció	i	la	posada	en	
funcionament	d’una	escola	oficial	d’idi-
omes	a	Puigcerdà	(Cerdanya)
Tram. 25002327/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60803 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Eudald Casadesús i 
Barceló, i Irene Rigau i Oliver, 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

Des de fa ja una colla d’anys, s’ha anat estenent per tot 
el territori català una xarxa d’Escoles Oficials d’Idi-
omes (EOI), dependents del Departament d’Educació 
de la Generalitat. Tant és així que moltes capitals de 
comarca ja disposen del seu centre, com és el cas de 
les tres capitals de comarca veïnes: Berga, La Seu d’Ur-
gell i Ripoll. Més encara, gairebé una trentena de les 
comarques catalanes ja disposen d’una Escola Oficial 
d’Idiomes al seu territori. Però aquest no és el cas de 
Puigcerdà i de la Cerdanya.

Les Escoles Oficials d’Idiomes donen servei als alum-
nes a partir de 16 anys, o a partir dels 14 si en el centre 
on cursen l’Ensenyament Secundari Obligatori no fan 
com a primera llengua estrangera aquella per la qual es 
volen matricular a l’EOI. Així doncs, l’Escola Oficial 

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	difusió	
de	les	mesures	de	prevenció	i	higiene	
amb	relació	a	la	grip	del	virus	A(H1N1)	
a	través	dels	mitjans	de	la	Corporació	
Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 25002326/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 60769 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Ro-
dríguez i Serra, Belén Pajares i Ribas, diputats, d’acord 
amb allò que preveu l’article 176 del Reglament de la 
Cambra presenta la següent Proposta de resolució per 
tal que sigui substanciada a la Comissió de Control de 
l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals: 

Exposició de motius

A Catalunya el servei públic de comunicació audiovi-
sual, és prestat a través dels mitjans de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i fonamentalment a 
través de Televisió de Catalunya i les emissores de Ca-
talunya Ràdio.

D’altre banda, l’alerta sanitària generada per la pan-
dèmia de la Grip A (H1N1), així com les diferents in-
formacions que han anat apareixent al llarg del temps, 
a voltes, fins i tot, contradictòries, han contribuït a fer 
necessària la realització de campanyes específiques per 
a tal de donar a conèixer a la població les mesures de 
prevenció i higiene que cal adoptar per tal de prevenir 
el contagi i la difusió de la Grip A, així com les ac-
tituds que cal adoptar en el cas que es sospiti que es 
pot haver contret aquesta grip. Aquesta informació és 
del tot necessària, en aquests moments en que existeix 
una certa confusió i desconfiança sobre les mesures 
preventives i els tractaments existents, en benefici de 
l’interès públic.

Ha de ser precisament aquesta una de les funcions de 
servei públic que presten els mitjans de comunicació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
és per aquest motiu que el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	títol	de	transport	per	a	persones	de	
seixanta	anys	o	més	dins	del	marc	de	la	
integració	tarifària
Tram. 25002328/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60804 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió 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

Segons el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 
(2008-2012):

«La integració tarifària es planteja com a objectius bà-
sics [...] la implementació d’una política de títols socials 
coherent i homogènia en el territori i en els distints mit-
jans de transport públic, que faciliti l’accés al sistema 
de tots els col·lectius de persones usuàries.

La implementació d’aquesta política tarifaria més atrac-
tiva i homogènia, que impulsa l’ús de títols de transport 
comuns independentment del mode de transport i uni-
fica tarifes arreu del territori, no és un procés senzill i 
requereix un estudi previ per tal de determinar-ne l’es-
tructura tarifària més adient.»

A més, actualment els usuaris de RENFE que ja han 
complert els 60 anys poden gaudir de la «Tarjeta Dora-
da» amb la que obtenen els següents avantatges:

– Per als Trens d’Alta Velocitat i Llarga distància tenen 
un 40% de descompte els dilluns, dimarts i dimecres i 
un 25% els divendres, dissabte i diumenge.

– Per als trens de Mitja Distància i Rodalies, obtenen un 
40% de descompte en tots els trens, dies i recorreguts.

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 crear, dins del marc de la integració tarifària 
prevista en el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 
(2008-2012), un títol de transport per a les persones que 
tenen 60 anys o més que els permeti obtenir un descomp-
te com a mínim d’un 40% en la compra dels bitllets.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu; Eudald Casadesús i Bar-
celó, i Josep Rull i Andreu, diputats del G. P. de CiU

d’Idiomes contribuiria, i molt, a millorar la formació de 
joves i adults i avançar en el concepte, cada vegada més 
important, de la formació continuada.

Creiem que a la vila de Puigcerdà i a la comarca de la 
Cerdanya hi ha tant la demanda com la necessitat de po-
der disposar d’una Escola Oficial d’Idiomes, que com-
plementi l’oferta existent en aquest camp d’acadèmies i 
centres d’ensenyament privat i possibiliti l’obtenció de 
titulacions oficials en llengües estrangeres.

En aquest sentit, convé recordar, un cop més, que la 
situació geogràfica de Puigcerdà i de la Cerdanya fa 
que la distància als centres més propers d’EOI sigui 
molt gran, i més en un territori on la mobilitat és més 
complexa per les condicions climatològiques en deter-
minades èpoques de l’any i per l’insuficient oferta de 
transport públic, insuficiència que sovint es torna en 
impossibilitat de traslladar-se als centres més propers 
d’EOI en el cas dels usuaris compresos en la franja 
d’edat dels 14 als 18 anys, que per qüestió d’edat no 
poden disposar de mitjà de transport privat propi.

Aquest centre hauria d’ofertar, almenys, dues llengües 
estrangeres: l’anglès, com a idioma estranger més uti-
litzat i més potent actualment, i el francès, per la pro-
ximitat geogràfica amb França.

No té cap justificació que en els temps actuals, quan 
s’estan realitzant diversos projectes importants conjun-
tament amb França, no sigui possible, en canvi, poder 
cursar uns estudis oficials de francès en una comarca 
fronterera com la Cerdanya, on els intercanvis econò-
mics, culturals, socials entre l’Alta i la Baixa Cerdanya 
són constants.

Més encara, en els propers anys, aquests equipaments 
que s’estan realitzant crearan un seguit de llocs de treball 
en els quals serà important el coneixement del francès.

Per tant, cal saber aprofitar aquesta proximitat i les in-
terrelacions existents per afavorir l’aprenentatge d’idi-
omes dels cerdans d’un i altre costat, en el sentit de po-
tenciar el coneixement i l’ús del català a l’Alta Cerdanya 
i l’aprenentatge del francès a la Baixa Cerdanya.

Per altra banda, una vila amb vocació de capitalitat com 
Puigcerdà ha d’aspirar a disposar del màxim nombre de 
serveis a la seva població, per descomptat també en el 
camp de la formació.

En definitiva, a ningú se li escapa que, en el món actual, 
l’aprenentatge i el coneixement d’idiomes és un valor molt 
important, i per això cal que ens hi comprometem.

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 dur a terme les gestions necessàries per tal de 
planificar, construir i posar en funcionament una Escola 
Oficial d’Idiomes a Puigcerdà.

Palau del Parlament, 24 de juny de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu; Eudald Casadesús i 
Barceló, i Irene Rigau i Oliver, diputats del G. P. de CiU
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Els ciutadans del Ripollès fa molt de temps que ve-
nen reivindicant un servei de proximitat a la capital de 
la comarca així com un augment de la connexió amb 
Barcelona.

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 tal 
que la línia R3 de l’eix ferroviari Barcelona - La Tor de 
Querol estengui el servei de rodalia fins a Ripoll.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu; Eudald Casadesús i 
Barceló, i Josep Rull i Andreu, diputats

Proposta	de	resolució	sobre	l’obtenció	
del	certificat	de	qualificació	individual	
en	instal·lacions	elèctriques	de	baixa	
tensió
Tram. 25002330/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 60806 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Eudald Casadesús i 
Barceló, diputat del Grup Parlamentari 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 Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el 
procediment administratiu per a l’aplicació del Regla-
ment electrotècnic per a baixa tensió diu el següent:

«Amb l’aprovació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió i les seves instruccions tècniques comple-
mentàries, mitjançant el Reial decret 842/2002, de 2 
d’agost (BOE núm.224, de 18.9.2002), s’introdueix un 
nou marc normatiu en el camp de les instal·lacions elèc-
triques de baixa tensió.

Aquesta nova situació fa que s’hagi d’adaptar l’actual 
normativa reguladora del procediment d’actuació del 
Departament de Treball i Indústria per a l’aplicació en 
el territori de Catalunya del Reglament electrotècnic 
per a baixa tensió, d’acord amb la Llei 21/1992, de 16 
de juliol, d’Indústria i la Llei 13/1987, de 9 de juliol, de 
seguretat de les instal·lacions industrials.»

Per tant, les diferents comunitats autònomes havien 
d’adaptar la seva normativa reguladora, desenvolupant 

Proposta	de	resolució	sobre	l’extensió	
del	servei	de	rodalia	de	la	línia	3	de	Ren-
fe	fins	a	Ripoll
Tram. 25002329/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 60805 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

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 extensió del ser-
vei de rodalia de la línia de ferrocarrils R3 fins 
a Ripoll

Exposició de motius

La línia de ferrocarril que va des de Barcelona fins a 
Puigcerdà (R3), per enllaçar després amb la Tor de 
Querol i posteriorment amb Tolosa, representa un eix 
de comunicacions bàsic per al desenvolupament de la 
comarca del Ripollès. Des de fa molts anys la població 
del Ripollès està reivindicant un tren ràpid i eficaç que 
connecti aquesta comarca amb Barcelona en un temps 
raonable i que en el futur es pugui convertir en un cor-
redor internacional important que connecti Barcelona 
amb Tolosa.

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

El Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 
(PITC) inclou el desdoblament de la via de tren entre 
Barcelona i Ripoll durant la primera fase del Pla i, per 
tant, abans de l’any 2016 i també preveu la millora del 
tram Ripoll-Puigcerdà-La Tor de Querol. Aquestes in-
versions ja previstes seran sens dubte un impuls molt 
significatiu per la comarca del Ripollès.

En el Pla de Transports de Viatgers 2008-2012 es con-
templa el perllongament del servei de rodalia des de Vic 
fins a Torelló que es justifica de la següent manera: «La 
dotació d’un servei de rodalia més enllà de Vic perme-
trà, d’una banda, proporcionar un servei de proximitat 
a la capital d’Osona i, de l’altra, augmentar la connexió 
del continu urbà de la ciutat cap a Barcelona».
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centre s’han arribat a visitar, aproximadament, 30.000 
usuaris.

És important destacar que molts d’aquests veïns/es van 
optar per continuar rebent servei del CAP Fontetes i 
van rebutjar fer el canvi al CAP Canaletes fet que els 
va comportar haver de canviar de metge.

No obstant, tot i que aquests veïns/es van mostrar la 
seva voluntat de continuar rebent els serveis al CAP 
Fontetes, ara la Generalitat emet un decret sota el qual 
els vol canviar a un centre de nova construcció anome-
nat CAP La Farigola.

D’altra banda, és lògic defensar que no es pot fer un 
equipament sanitari a un barri a costa de deteriorar un 
altre equipament de característiques similars. Per aquest 
motiu, l’obertura del CAP de La Farigola no ha de su-
posar el tancament del CAP Fontetes.

A més, s’ha de ressaltar que la proposta de la Genera-
litat ha estat acceptada per part de l’alcalde obviant, 
en aquest procés de decisió, l’opinió de les altres parts 
interessades.

Afegir que a través de la Comissió de Seguiment de 
l’acord de Govern es va donar la informació que no es 
tancaria el CAP Fontetes.

S’argumenta que si es vol donar servei al CAP La Fari-
gola, és necessari traslladar als metges que donen servei 
actualment al CAP Fontetes provocant, així, el tanca-
ment d’aquest últim.

Durant cert temps, els usuaris del CAP Fontetes no han 
rebut un servei assistencial de qualitat ja que no s’ha 
procedit a cobrir les baixes dels metges per malaltia o 
vacances. D’aquest fet es deriva un greu perjudici pels 
seus usuaris que han vist incrementat notablement el 
temps d’espera per ser visitats.

Per tot això, s’ha creat un moviment ciutadà a favor del 
manteniment, en les condicions adequades, del CAP 
Fontetes.

Pels motius exposats, 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 iniciar de forma immediata les actuacions ne-
cessàries per tal de garantir el manteniment del Centre 
d’Atenció Primària (CAP) Fontetes de Cerdanyola del 
Vallès assegurant que rebi els recursos materials, per-
sonals i econòmics necessaris per dur a terme la seva 
activitat.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu; Meritxell Borràs i 
Solé, Francesc Sancho i Serena, Lluís M. Corominas i 
Díaz, i Joan Recasens i Guinot, diputada i diputats  del 
G. P. de CiU

el Reial Decret 842/2002, per a l’aplicació en el seu 
territori del Reglament electrotècnic de baixa tensió.

La interpretació que fa la Generalitat del Decret 
363/2004 no permet als enginyers tècnics de telecomu-
nicacions obtenir el certificat de qualificació individual 
en baixa tensió.

En canvi, els enginyers tècnics de telecomunicacions 
catalans poden obtenir el certificat en d’altres comuni-
tats autònomes i un cop n’han informat a l’administració 
catalana poden exercir com a instal·ladors autoritzats en 
baixa tensió al territori català.

Des de fa quatre anys, el Col·legi Oficial d’Enginyers 
Tècnics de Telecomunicacions està immers en un plet 
amb la Generalitat per tal que es solucioni aquest pro-
blema. Un jutjat contenciós administratiu de Tarragona 
va donar la raó el 31 de març passat al Col·legi però els 
serveis jurídics de la Generalitat van recórrer la decisió 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que encara no s’ha pronunciat al respecte.

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 per tal que els En-
ginyers Tècnics de Telecomunicacions puguin obtenir 
el certificat de qualificació individual en baixa tensió 
a Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de juny de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	del	CAP	Fontetes,	de	Cerdanyola	
del	Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 25002331/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60807 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Meritxell Borràs i 
Solé, Francesc Sancho i Serena, Lluís M. Corominas i 
Díaz, i Joan Recasens i Guinot, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

El Centre d’Atenció Primària (CAP) Fontetes ha atès 
històricament als veïns/es de Cerdanyola. En aquest 
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Altrament, caldrà autorització en el cas que es vulguin 
plantar arbres o, fins i tot, per a talar-los. Això significa 
que les finques afectades per aquest projecte, indepen-
dentment de si el projecte finalment esdevé una realitat, 
ja tenen una càrrega addicional que ha modificat negati-
vament, entre d’altres qüestions, el seu valor econòmic. 
Una realitat que cal tenir molt en compte donat que 
estem parlant d’un traçat que travessa una importantís-
sima zona agrícola i ramadera.

Un exemple molt clar és el terme municipal de Lleida 
que, en la zona de la sud de la ciutat, tindrà una afec-
tació de 132 Ha.

El dia 19 de març de 2009 s’acabà el termini de 45 
dies d’exposició pública atorgat per a presentar-hi al-
legacions per part dels afectats o persones interessades. 
Tot i l’afectació del projecte, a dia d’avui, les al·legacions 
presentades encara no han rebut resposta per part de 
l’Administració.

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 de la Ge-
neralitat a:

1. Contestar abans del 31 de desembre de 2009 cadas-
cuna de les al·legacions presentades, en relació a la tra-
mitació del Pla Director Urbanístic per a la concreció 
i delimitació de la reserva de sòl per a l’establiment de 
l’Eix Transversal Ferroviari.

2. Deixar sense efecte l’afectació inicial de propietats, 
en cas que a 31 de desembre de 2010 no s’hagi publicat 
el traçat definitiu de la nova línia.

3. Completar els tràmits d’expropiació i indemnització 
amb la màxima rapidesa, en cas que el projecte definitiu 
es publiqui abans de 31 de desembre de 2010.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu; Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, Marta Alòs i Lòpez, i Josep Rull i 
Andreu, diputada i diputats del G. P. de CiU 

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	di-
rector	urbanístic	per	a	la	concreció	i	la	
delimitació	de	la	reserva	de	sòl	per	a	
l’establiment	de	l’eix	Transversal	Ferro-
viari
Tram. 25002332/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60808 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, Marta Alòs i Lòpez, i Josep Rull i 
Andreu, diputats del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució

Exposició de motius

En data 26 de gener de 2009 es publicà en el DOGC 
5304, la resolució del dia 19 de desembre de 2008 per 
la qual s’aprovà inicialment el «Pla Director urbanístic 
per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per 
a l’establiment de l’Eix transversal ferroviari».

No obstant això, atesa l’afectació de la tramitació que en 
fa el Govern i les afectacions en el territori, cal prendre 
mesures cautelars. En efecte, aquest Pla Director afec-
ta, sense comptar d’altres demarcacions, a vint-i-dos 
municipis de la demarcació de Lleida com és el cas 
de: Lleida ciutat, Alguaire, Almacelles, Bell-lloc d’Ur-
gell, Els Alamús, Torregrossa, Sidamon, Fondarella, El 
Palau d’Anglesola, Mollerussa, Golmés, Castellnou de 
Seana, Bellpuig, Anglesola, Vilagrassa, Tàrrega, Vila-
sana, Cervera, Estaràs, Granyanella, Els Plans de Sió i 
Ribera d’Ondara.

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió sempre 
s’ha mostrat crític amb aquest projecte a la mesura que 
no ha incorporat estudis de viabilitat mínimament con-
sistents per justificar-les en els termes en què està plan-
tejada pel Departament de Politica Territorial i Obres 
Públiques. Així, CIU, més enllà de la proposta d’un Eix 
Transversal Ferroviari (ETF) a llarg termini, considera 
prioritària la modernització de la línia Lleida-Cervera-
Manresa.

Segons el redactat del propi Pla Director, el Departa-
ment corresponent, té la voluntat que aquest Eix Fer-
roviari estigui en servei en un període que compren de 
25 o 30 anys.

Segons el redactat el Pla Director la zona que es preveu 
de domini públic és per un ús exclusiu de les instal-
lacions ferroviàries. Això és, dins de la zona de servitud 
no s’hi poden fer noves edificacions ni reedificacions. 
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ra per immobilització d’animals ensalvatgits no sigui 
possible.

Palau del Parlament, 22 de setembre 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’arranja-
ment	del	tram	del	congost	de	Tresponts	
de	la	carretera	C-14
Tram. 25002334/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60810 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Albert Batalla i 
Siscart, Diputat, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent:

Proposta de resolució per instar al Govern de la 
Generalitat a avançar l’arranjament del tram 
del congost de Tresponts i desvincular-lo de la 
resta de variants de la carretera C-14

Exposició de motius

Des de l’any 2000 existeix un acord unànime del Parla-
ment de Catalunya per tal de portar a terme un arranja-
ment integral de la carretera C-14 (antiga C-1313). L’any 
2003 es va dur a terme l’arranjament més important, 
després de l’actuació del túnel de Montant, concreta-
ment el tram d’Oliana fins a Coll de Nargó. L’any 2005 
el Grup Parlamentari de CiU va presentar una proposta 
de resolució per tal d’instar al Govern a la reforma del 
tram de Coll de Nargó fins a Adrall. Els partits que 
donaven suport al Govern en aquell moment, PSC, ERC 
i ICV-EUiA, adduïen que s’hi estava treballant, concre-
tament s’estaven preparant els estudis informatius de les 
variants d’Oliana, Coll de Nargó, Organyà i el tram del 
Congost de Tres Ponts.

L’any 2007, el Grup parlamentari de CiU va presentar, 
de nou, una nova proposta de resolució per tal d’instar 
al govern a l’execució de l’arranjament de la C-14, exac-
tament amb la mateixa intenció que feia dos anys però 
motivada per la inacció del Govern fins al moment. Els 
tres partits que donaven suport al govern, PSC, ERC i 
ICV-EUiA van al·legar i reiterar, de nou, que s’estaven 
redactant els estudis informatius i els corresponents es-
tudis d’impacte ambiental, i que, en paraules del diputat 
Sr. Estradé i Palau, «està previst que enguany, és a dir, 
el 2007, doncs es puguin ja aprovar definitivament i 
sotmetre’ls a informació pública» (21 de març de 2007, 
diari de sessions del Parlament, sèrie C núm. 63 pàgina 

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
del	protocol	d’actuació	en	el	cas	que	la	
captura	per	immobilització	d’animals	
ensalvatgits	no	sigui	possible
Tram. 25002333/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 60809 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, 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 
Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta 
de resolució

Exposició de motius

Darrerament les denúncies per atacs de gossos abando-
nats que, amb el temps, esdevenen salvatges han aug-
mentat notablement.

Aquesta realitat ha estat denunciada per alguns muni-
cipis que han manifestat públicament la seva preocupa-
ció tan pel que fa a la salvaguarda de les persones que 
transiten a peu pels seus termes municipals, com per les 
explotacions ramaderes que, a voltes, han estat atacades 
per animals ensalvatgits.

La Llei de Protecció d’Animals (Decret legislatiu 
2/2008,de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de protecció animals), en el seu article 19, diu 
que correspon als ajuntaments la captura en viu de gos-
sos i gats ensalvatgits per mètodes d’immobilització a 
distància. Així mateix, en els casos en què la captura 
per immobilització no sigui possible, el Departament 
de Medi Ambient ha d’autoritzar excepcionalment 
l’ús d’armes de foc i ha de determinar qui ha d’emprar 
aquest sistema de captura excepcional.

Tenint en compte la proliferació actual d’aquest proble-
ma en moltes poblacions del nostre territori.

Tenint en compte que sovint els tràmits administratius 
davant el Departament corresponent esdevenen massa 
lents.

Atès que el retard de la captura d’un animal ensalvatgit 
provoca un augment de l’alarma en el municipi.

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 agilitzar 
el protocol d’actuació en els casos en què la captu-

Fascicle segon
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Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	servei	d’autobusos	d’Hispano	
Igualadina	entre	Reus	i	Tarragona
Tram. 25002335/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60811 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Carles Pellicer i Pu-
nyed, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

Exposició de motius

El servei d’autobusos que enllaça les ciutats de Reus 
(Baix Camp) i Tarragona (Tarragonès) i que presta, 
per concessió del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, la 
companyia Hispano Igualadina, està patint seriosos pro-
blemes de puntualitat, que ocasiones fins a 30 minuts 
de retard en el trajecte.

Aquests autobusos són utilitzats majoritàriament per 
treballadors i estudiants que utilitzen aquest mitjà de 
transport per diferents motius però principalment pel 
que hauria de ser la seva comoditat i freqüència horària. 
Però la gestió en els nivells de qualitat i de capacitat 
hauria de ser major ateses les deficiències actuals.

Igualment, la freqüència de serveis entre Reus i Tarra-
gona queda igualment molt per sota de les necessitats de 
comunicació entre aquestes dues ciutats i les poblacions 
intermitges.

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 instar a l’empresa Hispano Igualadina d’autobu-
sos, en tant que concessionària, a millorar el servei de 
transport entre Reus i Tarragona, tant en la puntualitat 
com en la freqüència de pas amb l’objectiu de garantir 
una millor qualitat als usuaris.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

26 sessió 5 de la Comissió de Política Territorial (tram. 
250-00059/08).

Els estudis informatius i d’impacte ambiental no han 
estat exposats a informació pública fins al 30 d’octubre 
de 2008 en el cas d’Organyà i congost dels Tres Ponts, 
fins al 6 de març de 2009 en el cas de Coll de Nargó, i 
fins al 21 de maig de 2009 en el cas d’Oliana. L’endar-
reriment és evident i sí bé és cert que els Ajuntaments 
afectats van demanar en el seu moment ampliar el ter-
mini per fer les observacions i precisions necessàries 
al nou traçat de les variants d’Oliana, Coll de Nargó i 
Organyà, el traçat del Congost de Tres Ponts gaudeix 
d’un ampli consens en el traçat.

El Govern va sotmetre a informació pública fa quasi 
10 mesos l’estudi informatiu i d’impacte ambiental que 
correspon al tram de Tres Ponts, des d’Organyà fins a 
Montant de Tost que ha de permetre, explicat a grans 
trets, eixamplar la carretera en tot el tram de 2’5 qui-
lòmetres, eliminar i suavitzar alguns revolts i a més, 
construir un túnel d’1’2 quilòmetres. Tot plegat, amb 
una inversió aproximada de 15 milions d’euros. El con-
sens respecte aquest traçat és unànime i per tant, no té 
sentit endarrerir més aquesta actuació.

Paral·lelament l’any 2010, tindrà lloc la celebració de 
l’any Ermengol en motiu del mil·lenari de la consagra-
ció del Bisbe Ermengol com a Bisbe d’Urgell. CiU va 
assegurar el compromís per part del Govern de la Ge-
neralitat d’invertir l’1% Cultural a la restauració dels 
ponts romànics de la Torre, del Diable i de Sant Er-
mengol, coneguts com a pontarrons que es troben en el 
tram d’Organyà fins a Montant de Tost. La recuperació 
d’aquesta via medieval seria una actuació molt adequa-
da per fer-la coincidir amb aquesta efemèride.

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 de la Ge-
neralitat a

1. Avançar les obres d’arranjament de la C-14 en el tram 
del Congost de Tres Ponts, desvinculant aquesta actu-
ació al procés de les variants d’Oliana, Coll de Nargó 
i Organyà, per tal de poder-la dur a terme durant l’any 
2010.

2. Complir el compromís del Govern d’invertir l’1% 
Cultural a l’antiga via medieval dels Tres Ponts, concre-
tament al pont de la Torre, del Diable i de Sant Ermen-
gol abans del 2010, any en que tindrà lloc la celebració 
del mil·lenari de l’ordenació del Bisbe Ermengol com 
a Bisbe d’Urgell.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Albert Batalla i Siscart
Portaveu de G. P. CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’accelera-
ció	dels	treballs	de	la	comissió	interde-
partamental	sobre	els	usos	de	la	Masia	
de	Copons,	a	Sort	(Pallars	Sobirà)
Tram. 25002337/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60813 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució per tal d’accelerar els 
treballs de la comissió interdepartamental que 
cerca els possibles usos futurs de la Masia de 
Copons, municipi de Sort (Pallars Sobirà) propie-
tat de la Generalitat de Catalunya i adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge

Exposició de motius

La carretera d’accés al poble d’Estac des de la carrete-
ra N-260 surt vora el cementiri de Montardit de Baix, 
que fins l’any 1972 tan sols era la fosa comuna de 22 
pallaresos afusellats durant la Guerra Civil Espanyola. 
Al Punt quilomètric 1,5 d’aquesta carretereta trobem un 
edifici que es manté dempeus enmig de ruïnes d’altres 
edificacions, de camps de conreu i d’un immens bosc 
d’alzines anomenat Bosc de Cassovall.

Aquest edifici, una masia que actualment rep la deno-
minació de Masia de Cassovall, és l’antiga Masia de 
Copons, que fins a primers del segle xx va pertànyer a 
la família de Copons, que ostentà la Baronia de Mal-
mercat fins a finals del segle xix. Un membre d’aquesta 
noble nissaga nascut al poblet de Malmercat, municipi 
de Soriguera (Pallars Sobirà), Manuel de Copons i d’Es-
querrer, fou President de la Generalitat de Catalunya 
entre els anys 1707 i 1710.

Durant la dècada dels anys 20 del segle passat, la famí-
lia de Copons va malvendre les seves nombroses propi-
etats rústiques al Pallars Sobirà, entre les quals la Masia 
de Copons i els terrenys de l’antic Hostal de Cassovall, 
situat vora la desembocadura del Barranc de Cassovall 
que dècades enrere l’havia arrossegat.

La Masia, actualment de Cassovall, va ser adquirida 
pel Patrimoni Forestal de l’Estat, adscrit al Ministeri 
d’Agricultura, juntament amb 106 Ha. de l’alzinar que 
l’envolta, i traspassada l’any 1980 a la Generalitat de 
Catalunya en aplicació del Reial Decret 1950/1980, de 
31 de juliol, sobre el traspàs de competències de l’Estat 

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	boscos	del	Baix	Camp,	especial-
ment	els	del	futur	parc	natural	de	les	
muntanyes	de	Prades
Tram. 25002336/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60812 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Carles Pellicer i Pu-
nyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució.

Exposició de motius

El cap de setmana del 23 i 24 de gener de 2009 diverses 
poblacions de la comarca del Baix Camp i Priorat, així 
com d’altres de Catalunya, es van veure afectades per 
una forta ventada, causant greus danys i perjudicis tant 
en els conreus d’aquestes poblacions, produint-ne pèrdu-
es econòmiques elevades i causant danys a instal·lacions 
agropecuàries i especialment en els boscos on molts 
arbres, sobretot pins, eren arrancats o tombats.

La situació d’aquests arbres a terra fins a dia d’avui, 
ha produït que molts d’ells s’hagin mort. Aquest fet, 
al perllongar-se al llarg d’aquests mesos, constitueix 
un focus de combustió molt important, juntament amb 
l’excés de sotabosc. Aquesta situació és especialment 
greu en les Muntanyes de Prades, un conjunt de serres 
situat entre les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, 
la Conca de Barberà i el Priorat, que estan incloses dins 
el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, i està en 
projecte de constituir-hi un Parc Natural. Seria conveni-
ent, doncs, procedir a retirar els arbres caiguts, tant per 
la perillositat d’incendis com a possibles esllavissades 
provocades per avingudes d’aigua aquesta tardor.

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 Generali-
tat a procedir, el més ràpidament possible, i amb l’interès 
d’evitar incendis i accidents, a la neteja dels boscos de la 
comarca del Baix Camp, i especialment els de l’àmbit del 
futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Coneixedors dels resultats summament positius obtin-
guts a la Casa Forestal de Cuberes, al municipi de Baix 
Pallars, Pallars Sobirà, que inicialment va ser cedida a 
una família però posteriorment va ser convertida en un 
centre de turisme rural amb molt d’èxit per la bellesa 
d’aquell racó de la Serra de Boumort i per la peculiar 
oferta de poder escoltar la brama del cérvol.

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, mitjançant el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, a accelerar els treballs realitzats, conjunta-
ment amb els Departaments de Treball i d’Acció Social 
i Ciutadania, per a la diagnosi dels riscos que pugui 
presentar l’estructura de la Masia de Cassovall, propie-
tat del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i de 
recerca dels mitjans econòmics necessaris per a endegar 
activitats que permetin desenvolupar el turisme rural i 
cultural del Pallars Sobirà.

Palau del Parlament, 29 de setembre 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	el	retorn	
de	la	documentació	municipal	confisca-
da	per	les	tropes	franquistes	durant	la	
Guerra	Civil
Tram. 25002338/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució per tal d’aconseguir el 
retorn de la documentació municipal confisca-
da per les tropes franquistes durant la Guerra 
Civil Espanyola

Exposició de motius

El 31 de gener de 2006 va retornar a Catalunya la pri-
mera tramesa de documentació de la Generalitat de Ca-
talunya espoliada pel franquisme que fins aquella data 
era custodiada al Centre Documental de la Memòria 
Històrica, anteriorment Arxiu General de la Guerra 
Civil Espanyola de Salamanca.

La Llei 21/2005, de 17 de novembre, de restitució a la 
Generalitat de Catalunya dels documents incautats amb 

a la Generalitat de Catalunya en matèria de conservació 
de la naturalesa, que establia el traspàs d’un seguit de 
serveis i de mitjans fins llavors gestionats per l’ICONA, 
amb els corresponents inventaris de béns i de drets.

Durant bona part de l’època franquista una família va 
viure a aquest edifici, de tipologia clarament pirinenca, 
i va gestionar per compte de l’Estat, llavors l’ICONA, la 
propietat agrària pública, amb ramats, aprofitant la qua-
dra, el paller i l’era annexes a la masia, avui en ruïna.

El 15 de desembre de 2005, després d’un llarg procés 
que arrenca del 2001, el Director dels Serveis Territori-
als de Medi Ambient i Habitatge de Lleida i el Subdele-
gat del Govern a l’Alt Pirineu lliuraven a la cooperativa 
Agrària i Ramadera del Pallars SCCL, amb seu a Sort, 
la documentació per la qual el Govern de la Generalitat 
de Catalunya li cedia la Masia de Cassovall per des-
tinar-la a la gestió de l’explotació ramadera d’engreix 
comunitari de vedells en règim de producció ecològica 
inclosa a la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Ve-
della dels Pirineus Catalans. La cessió incloïa la Massia 
de Cassocall, antigament de Copons, les ruïnes que l’en-
volten, els camps i alzinars, amb la pastura del sotabosc, 
és a dir la totalitat de les 106 Ha de la finca, ubicada en 
la seva totalitat al municipi de Sort.

Des de l’esmentada data la Cooperativa, que agrupa la 
totalitat dels ramaders de vedella ecològica del Pallars 
Sobirà, ha endegat amb èxit la producció associada de 
carn ecològica, sense donar ús a l’edificació en un pri-
mer moment.

Durant l’octubre de l’any 2007 la referida Masia, pro-
pietat del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
i cedit el seu ús a la cooperativa Agrària i Ramadera 
del Pallars SCCL, va ser ocupada per un col·lectiu de 
joves okupes.

El 28 de desembre de 2008 un miler d’abonats de Fecsa-
Endesa de la vila de Sort i dels pobles de Tornafort i 
de Malmercat, al municipi de Soriguera, van quedar-se 
sense subministrament elèctric després que es pogués 
sentir un gran espetec que ressonà entre les muntanyes. 
I el 10 de febrer de 2009 l’empresa Fecsa-Endesa va 
presentar a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de 
Sort una denúncia contra els ocupants de la Masia de 
Cassovall per la seva manipulació de la propera línia 
de Mitja Tensió a 25.000 V amb l’objectiu d’obtenir una 
escomesa fraudulenta per al subministrament d’electri-
citat a la masia ocupada.

Sabedors de què el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya ha propiciat la creació d’una comissió interde-
partamental, amb representants dels Departaments de 
Medi Ambient i Habitatge, de Treball i d’Acció Social 
i Ciutadania, per tal d’estudiar l’estat actual, l’estabilitat 
i els possibles usos de les edificicacions que van ser 
traspassades per l’Icona, un llarg llistat a tot Catalunya 
que al Pallars Sobirà presenta algunes de tan significa-
des com la Borda de l’Orient al Barranc de Rubió, la 
Masia de la Forestal d’Escós o la Masia de Cassovall, i 
de cercar les partides econòmiques necessàries per tal 
de, mitjançant la seva rehabilitació i posada en servei, 
ajudar al desenvolupament de l’economia de les àrees 
rurals catalanes.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	d’una	còpia	d’una	taula	del	balda-
quí	o	retaule	de	l’ermita	de	la	Mare	de	
Déu	de	la	Plana	a	l’església	de	Santa	
Maria	de	Pessonada	(Pallars	Jussà)
Tram. 25002339/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 60815 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la comissió política cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució per tal d’instal·lar a l’es-
glésia de Santa Maria de Pessonada (Pallars Jus-
sà), una còpia d’una taula del Baldaquí o Retau-
le de l’ermita de la Mare de Déu de la Plana

Exposició de motius

L’ermita de la Mare de Déu de la Plana està situada al 
peu dels cingles de Pessonada, el Roc de Pessonada o 
Roca Roia, com anomenen aquesta altíssima paret roco-
sa de pudingues oligocèniques la gent dels pobles situats 
al seu entorn. Antigament un petit nucli de població 
podia estar situat vora el dit temple, a un quilòmetre de 
l’actual nucli de Pessonada.

Aquesta població pallaresa, i altres veïnes com ara Sant 
Martí de Canals, són d’una gran bellesa, i el seu formi-
dable entorn està molt caracteritzat per l’imponent Roc 
de Pessonada, pel constant vol de nombrosos voltors 
comuns i per una ben conservada línia de trinxeres de 
la Guerra Civil Espanyola a la part superior del gran 
«edifici rocós» prop de la carretera d’Hortoneda.

L’escriptor pallarès Pep Coll, fill d’aquest poble, va am-
bientar a les cingleres del Roc de Pessonada la seva 
excel·lent novel·la El salvatge dels Pirineus, bona part 
de la trama de la qual es desgrana entre les esplugues, 
les penyes i els feixancs d’aquesta immensa paret.

Es coneixen tres peces procedents de l’esmentada esglé-
sia de la Mare de Déu de la Plana, pintures romàniques 
sobre taula de 110 cm d’alçada per 50 cm d’amplada, 
que formaven part d’una estructura, probablement un 
baldaquí o un retaule. Dos dels fragments, les taules 
amb les imatges del Davallament de Crist i del Dilu-
vi, es troben actualment al Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, que les va adquirir a la col·lecció privada de 
Mariano Espinal de Barcelona per mitjà de Josep Gu-
diol, especialista en art del primer terç del segle xx. El 
tercer fragment, que representa el Crist en Majestat, es 

motiu de la Guerra Civil custodiats a l’Arxiu General 
de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre 
Documental de la Memòria Històrica, aprovada per les 
Corts Generals el 15 de setembre de 2005, articulava la 
transferència de la documentació pertanyent als partits 
polítics, als sindicats i a diferents entitats de caràcter 
esportiu i culturals catalans, i també de documentació 
i altres efectes propietat de persones i de famílies.

El diumenge 27 de setembre d’enguany el Director Ge-
neral del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Cata-
lunya, senyor Josep M. Carreté, va fer unes declaraci-
ons a l’Agència EFE en les què anunciava que el retorn 
d’aquesta segona tramesa de Papers de Salamanca perta-
nyents a partits, entitats i particulars catalans tindrà lloc 
el febrer de 2010. Hauran transcorreguts, doncs, prop de 
quatre anys des de l’arribada de la primera tramesa.

Es calcula que el 2010 poden arribar a Catalunya prop 
de 1.500 caixes, i al teletip que informa d’aquesta notí-
cia s’indica que inclouran documents de particulars com 
Teresa Pàmies i les famílies Cambó i Rovira i Virgili, 
entre altres, així com altres pertanyents a partits polí-
tics, sindicats i ajuntaments.

Llegides les recents declaracions del senyor Carreté, 
entenem que en el conjunt de les referides 1.500 cai-
xes que viatjaran l’any 2010 cap a Catalunya s’inclou 
la totalitat de la documentació incautada per les tropes 
franquistes als ajuntaments catalans, entre els quals els 
de Valls, Igualada, Moià, Reus, Barcelona, Sant Joan 
les Fonts, Vic, Tarragona, Gandesa o Sort.

Atès que la referida Llei 21/2005 no preveu la devo-
lució de la documentació espoliada als ajuntaments 
catalans.

Vist que els ajuntaments catalans que tenen docu-
ments custodiats al Centre Documental de la Memòria 
Històrica han sol·licitat repetidament al Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb el suport 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i 
de la Federació de Municipis de Catalunya, que inter-
cedeixi davant el Govern espanyol per tal d’incloure al 
llistat de caixes a retornar la documentació municipal 
confiscada.

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 lliurar abans del 2010 a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis 
de Catalunya i als ajuntaments que en són titulars, els 
inventaris, desglossats per municipis, de la documenta-
ció pertanyent a ajuntaments catalans que és custodiada 
al Centre Documental de la Memòria Històrica i que 
presumptament retornarà a Catalunya el febrer de 2010, 
juntament amb altres documents i efectes en aproxima-
dament 1.500 caixes.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU



19 d’octubre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 551

50

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	alum-
nes	amb	necessitats	educatives	espe-
cials	de	Montcada	i	Reixac	(Vallès	Oc-
cidental)
Tram. 25002340/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60816 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, i Irene Rigau i Oliver, 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

L’atenció dels alumnes amb necessitats educatives espe-
cials (NEE) a les diferents etapes educatives ha fet pa-
lesa la necessitat de desenvolupar estratègies i recursos 
que facilitin la seva integració i minimitzin el risc de 
fracàs i exclusió. Els infants amb NEE tenen dret a estar 
escolaritzats en un entorn el més normalitzat possible i a 
formar part de l’escola ordinària. Però també tenen dret 
a rebre l’atenció que necessiten. Aquest és l’objectiu de 
les aules USEE (Unitats de suport a l’educació especial) 
que van sorgir, el curs 2004-2005 i incorporen les apor-
tacions del moviment de l’escola inclusiva.

L’evolució de l’atenció educativa dels alumnes amb 
NEE, i de l’educació especial en general, ha sofert 
canvis molt significatius en els darrers anys dintre del 
sistema educatiu.

L’escola inclusiva o escola per a tothom compta a Mont-
cada i Reixac amb una USEE, que atesa la realitat exis-
tent creiem que és del tot insuficient per atendre ade-
quadament el nombre d’alumnes amb NEE avaluats i 
diagnosticats per part de l’equip competent depenent del 
Departament d’Educació, que té encomanada aquesta 
tasca i que no pot absorbir la creixent demanda d’avalu-
ació per part dels centres educatius públics i concertats 
del municipi (que són qui sol·liciten les valoracions dels 
infants amb NEE).

Atès que el Decret 568/2006, de 19 de desembre, de 
reestructuració del Departament d’Educació estableix 
en l’article 7.3 que correspon a la Direcció General d’In-
novació, l’activació i impulsió de tots els elements del 
sistema destinats a introduir-hi elements d’innovació per 
avançar vers l’escola inclusiva.

Que el Decret 269/2007, d’11 de desembre, art. 88, es-
tableix que correspon al Servei d’educació inclusiva i 
coordinació de programes transversals, la funció d’im-

conserva a la que a la literatura de referència es coneix 
com a Col·lecció privada Ruiz de Madrid.

Ja fa uns anys que els veïns de Pessonada van obtenir 
fotografies amb una bona resolució de les taules con-
servades al museu de Bilbao, i les exposen a l’església 
del poble, que té l’advocació de Santa Maria i que pre-
senta una nau d’estil romànic i un campanar vuitavat. 
A aquesta església també es pot contemplar la escultura 
de la Mare de Déu de la Plana, talla romànica autèntica 
que va ser traslladada des del seu emplaçament original 
a l’ermita.

Coneixedors de la necessitat de potenciar l’economia i 
la migrada demografia d’aquest imponent racó del Pa-
llars Jussà, amb poblacions com Pessonada, Hortoneda, 
Sant Martí de Canals o Aramunt, i que per tal d’aconse-
guir aquests objectius cal valoritzar el seu ric patrimoni 
cultural i natural.

Atesos els valors que representen les tres taules de 
pintura romànica documentades com a procedents del 
baldaquí, o retaule, de Pessonada, i la talla romànica de 
la Mare de Déu de la Plana.

Vist que la tècnica denominada Papelgel, nova tecnolo-
gia catalana que obté còpies d’una altíssima qualitat, ha 
proporcionat uns excel·lents resultats en la reproducció 
d’altres obres d’art, com el retaule d’Enviny o les pin-
tures murals dels absis de Santa Maria d’Àneu i de la 
Col·legiata de Mur, a uns preus certament assequibles.

Atesos els valors d’afermament de l’autoestima i d’inci-
dència en els trets diferencials i en la personalitat pròpia 
dels petits col·lectius locals del Pirineu que representa la 
recuperació del seu patrimoni ancestral, que dóna més 
densitat a l’estructura narrativa de cada història local.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Localitzar l’actual parador de les peces de la denomi-
nada Col·lecció Ruiz de Madrid i tractar amb els seus 
actuals gestors els permisos pertinents per a l’obtenció 
de les fotografies d’alta resolució necessàries per a la 
reproducció de la taula que s’hi conserva del baldaquí, 
o retaule, de Pessonada.

2. Realitzar la reproducció de l’esmentada taula mit-
jançant la tècnica denominada Papelgel i dipositar-la a 
l’església de Santa Maria de Pessonada.

3. Editar fulletons divulgatius d’aquestes peces de pin-
tura romànica, les tres taules i la talla, per a la seva 
utilització com a reclam de turisme cultural, i fomentar 
la seva inclusió en els mitjans de difusió que estiguin 
al seu abast.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabi-
litació	dels	arcs	del	castell	de	Sant	Fer-
ran,	de	Figueres	(Alt	Empordà)
Tram. 25002341/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60817 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Santi Vila i Vicente, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta 
de resolució.

Exposició de motius

El 13 de juny de 1975 es va inaugurar el tram de l’auto-
pista AP-7 entre Figueres Sud i la Jonquera.

Més enllà dels notables efectes positius que la posada 
en funcionament d’aquest corredor viari ha tingut per 
a l’economia i la societat catalana i empordanesa en 
general, la seva construcció física va suposar l’ender-
roc parcial dels «Arcs del Castell», una infraestructura 
d’interès històric i monumental, associada a la provisió 
d’aigües a la fortalesa del Castell de Sant Ferran, la 
fortificació més gran construïda a Europa, a la segona 
meitat del segle xviii.

Malgrat les continuades reivindicacions de reparació 
del dany causat per part del territori, representat per 
l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, gairebé trenta cinc anys més tard de la in-
auguració de l’autopista, els Arcs del Castell de Sant 
Ferran continuen parcialment derruïts.

D’altra banda, en els propers mesos i durant l’any 2010 
ACESA, la concessionària de la gestió de l’autopista 
AP-7, té previstes diverses obres per fer possible l’am-
pliació de l’autopista just en el tram on es troben els 
Arcs del Castell.

Per totes aquestes raons, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries davant del Ministeri 
de Foment per tal que, d’acord amb ACESA, conces-
sionari de l’autopista AP-7, s’endeguin les actuacions 
necessàries per rehabilitar els Arcs del Castell de Sant 
Ferran de Figueres, en les marc de les obres d’ampliació 
de l’autopista recentment licitades.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Santi Vila i Vicente
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

pulsar i fer el seguiment del Pla d’acció per a l’educa-
ció inclusiva de l’alumnat discapacitat o amb NEE, així 
com proposar criteris i procediments per a la provisió de 
suports i de seguiment en l’escolarització en els centres 
ordinaris i d’educació especial de l’alumnat amb NEE, 
entre d’altres actuacions que s’inclouen dintre de les 
polítiques a favor de l’escola inclusiva, model actual 
impulsat per la Generalitat a l’actual sistema educatiu.

I que la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada l’1 de 
juliol de 2009, aposta per l’escola inclusiva garantint 
que la societat catalana aspira a proporcionar la millor 
educació possible a les noves generacions i, més enllà, 
a continuar donant oportunitats educatives a tothom 
durant tota la seva vida.

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

Proposta de resolució

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

1. Fer una valoració urgent i transparent de la situa-
ció real dels infants de Montcada i Reixac en relació a 
l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), 
tant de l’alumnat escolaritzat als centres ordinaris del 
municipi com de l’alumnat escolaritzat en centres d’edu-
cació especial fora de Montcada i Reixac.

2. Destinar els recursos necessaris i adequats per tal 
d’assolir i garantir l’objectiu que el sistema educatiu 
estigui basat en l’escola inclusiva, com a base per a la 
cohesió social, i per afavorir l’èxit escolar i també soci-
al, i que el proper curs 2009-2010 s’iniciïn les accions 
més prioritàries, d’acord amb el resultat de la diagnosi 
del punt 1.

3. Vetllar per tal que tots els alumnes amb NEE de 
Montcada i Reixac que estan escolaritzats fora del mu-
nicipi puguin tornar al seu municipi per a rebre l’educa-
ció a la qual tenen dret si les famílies així ho volen.

4. Crear a Montcada i Reixac les aules «Unitats de su-
port a l’educació especial (USEE)» necessàries a l’edu-
cació primària i secundària.

5. Realitzar una campanya de sensibilització vers l’esco-
la inclusiva adreçada a tota la població escolar.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu; Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, i Irene Rigau i Oliver, diputats del G. P. 
de CiU
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Per totes aquestes raons, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que, d’acord amb la normativa pressupostària, 
contractual, comptable i patrimonial vigent per a l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, es procuri 
garantir que el màxim nombre de necessitats del nou 
centre Penitenciari del Puig de les Basses a Figueres, 
tant de personal com de proveïments i subministra-
ments, es cobreixi comptant amb els recursos locals.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Santi Vila i Vicente
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	l’Oficina	d’Acció	Ciutadana	de	
Mataró	(Maresme)
Tram. 25002343/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60819 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió de Benestar i Immi-
gració

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Joan Morell i Co-
mas, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 presenten la següent proposta de resolució

Exposició de motius

L’Oficina d’Acció Ciutadana de la Generalitat a Mataró 
està col·lapsada.

La federació d’associacions de veïns critica que la falta 
d’espai provoca llargues cues al carrer.

Cal carregar-se de paciència per tramitar qualsevol sol-
licitud en aquesta Oficina. El servei es col·lapsa dia sí 
dia també i a la porta s’hi formen llargues cues, perquè 
a dins no hi ha prou espai per habilitar-hi una sala d’es-
pera. La Federació d’Associacions de Veïns de Mataró 
denuncia la situació i considera que les condicions amb 
què s’ha d’atendre a la gent són pròpies del Tercer Món, 
i reclamen al govern, el canvi a un altre lloc que sigui 
més adient.

Des de la Federació d’Associacions de veïns de Mataró, 
es denuncia que la situació es repeteix cada matí, que 
considera que el servei que es dóna des d’aquest local és 
insuficient per a una ciutat de més de 120.000 habitants, 
deixant de banda que des d’aquí també es cobreixen 
les peticions d’una part important de la comarca del 
Maresme.

Proposta	de	resolució	sobre	el	cobri-
ment	de	les	necessitats	de	personal	i	de	
subministrament	del	centre	penitenciari	
del	puig	de	les	Basses,	de	Figueres	(Alt	
Empordà),	amb	recursos	locals
Tram. 25002342/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60818 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Santi Vila i Vicente, 
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

Amb data 5 de juliol de 2005, el Govern de la Generalitat 
va acordar l’inici d’actuacions per a la implantació d’un 
centre penitenciari al terme municipal de Figueres.

Licitades les obres en data 22 de maig de 2008, la ciutat 
de Figueres allotjarà a partir de finals de 2010 dins del 
seu terme municipal, al Puig de les Basses, el centre 
Penitenciari de referència a la demarcació de Girona.

Malgrat que la presència d’una institució penitenciària 
a Figueres és gairebé centenària, l’experiència viscu-
da a moltes ciutats demostra que sovint la ciutadania 
veu amb desconfiança i rebuig la ubicació prop del seu 
municipi i més encara dins del propi municipi, d’un 
equipament d’aquestes característiques.

A més, en el cas concret de Figueres, la construcció 
del nou equipament penitenciari suposarà el pas de la 
instal·lació actual, pensada per acollir 130 reclusos, a 
una altra amb capacitat per a 800.

Per totes aquestes raons, més enllà de les mesures com-
pensatòries establertes a través del Decret 335/2004, 
així com dels pactes subscrits entre el Departament de 
Justícia i l’Ajuntament de Figueres sobre la reconver-
sió de l’actual edifici de la Presó en Escola d’Educació 
Primària, és important analitzar possibles accions que 
assegurin una bona complicitat i acceptació ciutadana 
del nou equipament i que en previnguin possibles di-
nàmiques de rebuig.

Un dels aspectes que històricament ha contribuït a la 
bona acceptació de la Presó a la ciutat, ha estat la seva 
capacitat d’actuar com a element dinamitzador de l’eco-
nomia local, en la mesura que és generador d’ocupació 
i, també, pel fet d’assegurar que bona part de les seves 
necessitats funcionals són ateses a través de proveïdors 
locals.
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es raó perquè les cartes tardin més de quinze dies en 
arribar al destinatari.

Entenem que és imprescindible que serveis tan bàsics 
com el de correus funcionin correctament.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a efectuar les gestions necessàries davant els 
organismes competents, per tal de reclamar millores en 
el servei que l’Oficina de Correus de Mataró dóna a la 
ciutat, i que els ciutadans de Mataró tinguin el servei 
que es mereixen.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Morell i Comas
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	servei	de	telefonia	mòbil	a	Ca-
brils	(Maresme)
Tram. 25002345/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 60821 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Joan Morell i Co-
mas, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 presenten la següent proposta de resolució

Exposició de motius

La cobertura de telefonia mòbil ha tornat a fallar a Ca-
brils (Maresme).

Molt sovint, veïns i comerços del centre d’aquest muni-
cipi maresmenc, es queden sense cobertura durant mol-
tes hores, cosa que provoca la indignació dels veïns.

Fa uns anys no hi havia cap problema, però des de fa 
un any aproximadament els talls de cobertura són cons-
tants. La cobertura no marxa a tot arreu, però sí que hi 
ha zones del municipi que es veuen afectades per aques-
tes apagades accidentals. El centre del municipi és una 
de les zones més habitades i també on es concentren la 
majoria dels comerços del municipi, als quals aquestes 
incidències impossibiliten oferir el servei de pagament 
amb targeta de crèdit. És difícil treballar en aquestes 
condicions.

Entenem que és imprescindible que serveis tan bàsics 
com el de telefonia mòbil funcionin correctament.

Un dels motius pels quals es fa evident el malestar de 
les persones que hi van és que l’espai que ocupa l’oficina 
és massa petit; tant petit que amb prou feines hi caben 
els funcionaris.

Més enllà de les aglomeracions, el que més neguiteja els 
treballadors és que no es puguin atendre les persones 
en condicions.

Entenem que és imprescindible que serveis tan bàsics, 
funcionin correctament.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme les gestions necessàries davant els 
organismes competents, per tal de reclamar millores en 
el servei que l’Oficina d’Acció Ciutadana de la Gene-
ralitat a Mataró dóna a la ciutat, i que els ciutadans de 
Mataró tinguin el servei que es mereixen

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Morell i Comas
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	servei	de	l’oficina	de	correus	
de	Mataró	(Maresme)
Tram. 25002344/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60820 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Joan Morell i Co-
mas, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 presenten la següent proposta de resolució

Exposició de motius

En els darrers mesos, associacions i empreses de la ciu-
tat de Mataró es queixen del fet que les seves trameses 
de correspondència, amb destí a la ciutat de Mataró 
mateix, triguen més de dues setmanes en arribar als 
seus destinataris.

Quan aquestes empreses o entitats expressen les seves 
queixes davant l’Oficina de Correus, la resposta és que 
tenen ordres que totes les remeses s’enviïn a una Ofi-
cina de Sant Cugat del Vallès i allà les distribueixen 
per poblacions i les que són de Mataró tornen a ser 
enviades a la mateixa oficina de la qual van sortir. Però 
aquesta organització del servei, que pot venir donada 
pel funcionament intern i mecanització del servei, no 
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quant al desplegament de subsegüents prestacions pú-
bliques relacionades amb el col·lectiu de persones amb 
discapacitat. En efecte, tot el circuït d’atenció depèn de 
la valoració prèvia que es dugui a terme. Des de l’ob-
tenció de places d’aparcament reservades, fins al cobra-
ment d’una pensió no contributiva d’invalidesa, passant 
per les ajudes tècniques necessàries (cadires de rodes, 
transport especial, etc.) o l’obtenció de determinades 
bonificacions en l’Impost de donacions i successions, 
depenen de la valoració que s’hagi dut a terme en el 
marc de CAD.

En aquests moments el CAD de Terrassa torna a fregar 
la situació de col·lapse i s’estan produint llistes d’espera 
que van dels vuit mesos a un any per donar una hora de 
visita, a fi d’obtenir una valoració mèdica, acreditativa 
del grau de disminució que hom pateix.

Aquest funcionament no adequat de l’Administració 
Pública posa un contingent molt important de persones 
amb discapacitat en una situació de desemparament 
absolut.

La situació descrita ja va ser denunciada per l’Ajun-
tament de Terrassa el novembre de 2006, el qual per 
mitjà d’una resolució demanava al Govern «posar en 
funcionament, de manera prioritària, la primera fase 
prevista d’implantació dels nous equips, per tal que es 
compleixi la resolució dels expedients de valoració en 
un període màxim de tres mesos i superar, d’aquesta 
manera, l’actual situació de col·lapse del Centre d’Aten-
ció a Persones Disminuïdes de Terrassa (CAD)».

Tanmateix, es constata que després de dos anys i mig 
la situació no ha millorat.

Cal, doncs, un increment de mitjans materials i humans, 
a banda d’una modificació estructural en els sistemes 
d’acreditació dels nivells de discapacitat que actualment 
gestiona el CAD.

Davant d’aquesta situació que es va eternitzant, l’Ajun-
tament de Terrassa no pot romandre indiferent i ha de 
traslladar al Govern de la Generalitat l’exigència d’una 
solució immediata.

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 adoptar, de 
manera immediata i definitiva, les mesures pertinents 
per tal de posar remei a la situació de col·lapse que des 
de fa anys està patint el Centre d’Atenció a Persones 
Disminuïdes de Terrassa.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a efectuar les gestions necessàries als organismes 
competents, per tal de reclamar millores en el servei de 
telefonia mòbil al municipi de Cabrils (Maresme), i que 
els seus ciutadans tinguin el servei que es mereixen.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Morell i Comas
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	afrontar	la	situació	
de	col·lapse	del	centre	d’atenció	a	per-
sones	disminuïdes	de	Terrassa	(Vallès	
Occidental)
Tram. 25002346/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60822 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa de la Comissió de Benestar i Immi-
gració

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

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per tal de posar remei a la situació de col·lapse 
que pateix el Centre d’Atenció a Persones Dismi-
nuïdes de Terrassa

Exposició de motius

Un dels temes més debatuts a la ciutat de Terrassa (Va-
llès Occidental) en els darrers anys ha estat el relatiu a 
les seves puntes de creixement i, especialment, a l’im-
pacte que tenen a l’hora de proveir determinats serveis. 
Des de 2002 la capital de Vallès Occidental ha empa-
dronat a l’entorn de 5.000 persones cada any. Ateses 
les darreres dades disponibles que situen Terrassa en 
els 212.000 habitants no sembla que aquesta tendència 
s’hagi capgirat.

En aquest context, un dels àmbits que des de fa temps 
està rebent més pressió és el Centre d’Atenció a Perso-
nes Disminuïdes de Terrassa (CAD), l’oficina del qual 
es troba ubicada al carrer de Prat de la Riba.

Entre les tasques que té encomanades cal subratllar la 
valoració i qualificació del grau de la disminució, eme-
sos pels equips multiprofessionals de valoració i orienta-
ció. Aquests procediments tenen una importància vital 
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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. Definir el calendari de finalització de les obres d’am-
pliació de la Depuradora Sant Pau del Riu Sec de Sa-
badell (Vallès Occidental) i accelerar la seva execució.

2. Garantir el compromís de l’ACA per tal d’aconseguir 
la salubritat de les aigües del Riu Sec al llarg de la seva 
travessia pel terme municipal de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

Dolors Montserrat Santi Rodríguez

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
del	Pla	d’iniciatives	de	dinamització	co-
marcal
Tram. 25002348/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 60860 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodrí-
guez i Serra, diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta 
la següent Proposta de resolució per tal de ser subs-
tanciada a la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme: 

Exposició de motius

El gener de 2008, el Govern de la Generalitat, va apro-
var el Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal, amb 
l’objecció d’estimular l’activitat econòmica, a les quatre 
comarques amb major necessitat: Anoia, Pallars Jussà, 
Ripollès i la Terra Alta.

Aquestes comarques, per les seves característiques soci-
als i econòmiques, requereixen d’impulsos addicionals 
per tal de corregir els elements desfavoridors per la via 
de l’estímul de l’activitat econòmica i empresarial i el 
suport del teixit productiu local, amb l’objectiu final 
d’afavorir la permanència de la població en el territori.

El Pla, de caràcter triennal 2008-2010, preveu accions 
de dues característiques, una per la via de les inversions 
per part del Govern de la Generalitat amb l’avançament 
de l’execució d’actuacions ja previstes en el territori, 
i l’altra per la via dels ajuts pel foment de l’activitat 
econòmica.

Proposta	de	resolució	sobre	el	finiment	
de	les	obres	d’ampliació	de	la	depura-
dora	d’aigües	residuals	de	Sant	Pau	de	
Riu-sec	i	el	garantiment	de	la	salubritat	
de	les	aigües	del	riu	Sec	a	Cerdanyola	
del	Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 25002347/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 60859 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodrí-
guez i Serra, diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta 
la següent Proposta de resolució per tal de ser substan-
ciada a la Comissió de Medi Ambient i Habitatge: 

Exposició de motius

L’any 2007, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va 
dur a terme les obres d’ampliació de la depuradora de 
Sant Pau de Riu Sec de Sabadell realitzant una inversió 
inicial de 7,5 milions d’euros.

Les obres pretenien ampliar la capacitat de depuració 
de la planta així com millorar la qualitat de l’aigua ja 
que des de l’entrada en funcionament de l’estació, l’any 
1.995, la quantitat d’aigua i de contaminants que portava 
havia anat en augment.

L’ACA confiava en que la millora de la qualitat de l’ai-
gua pogués augmentar els microorganismes i la proli-
feració de més varietat d’insectes amb els conseqüents 
efectes positius per la regeneració de vida al riu.

A dia d’avui, la depuradora porta un retard de més d’un 
any i no es coneix el moment de la finalització de les 
obres. El Riu Sec, al seu pas per Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental), segueix portant aigua contaminada 
malgrat els esforços de l’Ajuntament de Cerdanyola per 
millorar el riu, tant a través d’un projecte compartit amb 
l’ACA de millora del cabdal com urbanísticament, a 
tots els barris colindants amb l’ajut del programa de la 
Unió Europea «URBAN». L’esforç per millorar la llera 
del riu resulta inútil si l’aigua que hi circula continua 
altament contaminada.

Després de diverses reunions dels veïns amb responsa-
bles de l’ACA, aquests fan responsable dels errors e la 
obra a l’Ajuntament de Sabadell, però aquest només té la 
gestió de la obra ja que és l’ACA la que signa, supervisa 
i garanteix el projecte.

A més, el cost de l’obra s’ha duplicat en aquest temps.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	foment	
de	l’activitat	logística
Tram. 25002349/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 60861 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu Adjunt, i Santi Rodríguez i Serra, 
Rafael Luna i Vivas diputats del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, 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 en la Comissió de Política 
Territorial: 

Exposició de motius

L’activitat logística és una de les grans oportunitats que 
te Catalunya per generar riquesa i ocupació. El sector 
de la logística a Catalunya ha experimentat un impor-
tant creixement a casa nostre en els darrers anys amb 
la creació de noves superfícies, però encara està lluny 
d’assolir els nivells desitjables que el facin un sector 
competitiu a nivell internacional en el marc de l’econo-
mia globalitzada.

Catalunya parteix amb un cert avantatge pel desenvolu-
pament de la logística per la seva posició geoestratègica: 
a Catalunya conflueixen tant el corredor de l’Ebre como 
el corredor mediterrani que és el corredor de pas entre 
la península i el nord d’Àfrica amb Europa. Alhora, els 
ports catalans de Tarragona i Barcelona, són les portes 
d’entrada marítima de gran quantitat de mercaderies.

El sector del transport de mercaderies té un important 
pes en l’economia catalana. L’any 2006 va tenir un vo-
lum de negoci de 7.260 milions d’euros, amb increments 
anuals en els darrers anys entre el 6 i el 10%. Per tant 
es tracta d’un dels sectors més dinàmics de l’economia 
catalana. 

Moltes d’aquestes mercaderies que es mouen per Cata-
lunya ho fan a través del transport per carretera: 8.000 
camions creuen cada dia la frontera de la Jonquera amb 
França i 16.000 entren o surten dels límits territorials 
de Catalunya. Això genera un gran volum de trànsit a la 
xarxa viària que està permanentment col·lapsada.

En canvi el tren, té un pes menor en el volum total 
de mercaderies que circulen, ja que per realitzar mo-
viments cap a Europa, el diferent ample de via de la 
xarxa espanyola i la diferent electrificació, obliga a, al 

Els ajuts pel foment de l’activitat econòmica, tenen 
també dues vessants: les ajudes al sector públic, per 
al desenvolupament de projectes de suport al desenvo-
lupament de la seva activitat, i les ajudes a empreses 
privades per impulsar iniciatives empresarials que ge-
nerin ocupació.

En aquest darrer grup, el 75% de les ajudes, ho són en 
forma de préstecs amb condicions preferents, mentre 
que el 25% restant ho és en forma d’ajut directe a la 
inversió.

Els recursos econòmics destinats pel Govern de la Ge-
neralitat a aquesta iniciativa, són 6 milions d’euros per 
comarca i exercici, el que hauria de representar, 2 mi-
lions d’euros per exercici i comarca.

L’abril de 2008, es publicà la primera convocatòria 
d’ajuts, que concedí globalment 1,88 milions d’euros 
en subvencions i 5,55 milions d’euros en crèdits, és a 
dir, 0,12 milions menys de les subvencions previstes, i 
0,45 milions menys dels préstecs previstos.

El febrer de 2009, es publica la segona convocatòria 
que atorgà en conjunt, 1,5 milions d’euros en subvenci-
ons, i 4,3 milions d’euros en crèdits, és a dir, 0,5 mili-
ons menys dels previstos en subvencions, i 1,7 milions 
menys dels previstos en crèdits.

En la majoria dels casos de les convocatòries, atenent els 
diferents destinataris, hi ha més peticions, que nombres 
d’ajuts que s’atorguen, la qual cosa, no es correspon 
amb el fet, que s’acaben atorgament menys ajuts dels 
inicialment previstos. D’altra banda el fet que el 75% 
dels ajuts siguin en forma de préstecs en condicions 
preferents, d’un costat representa un esforç escàs per 
part del Govern de la Generalitat, i de l’altra una com-
plicació afegida per a les empreses que opten a aquesta 
mena d’ajuts, ateses les condicions de l’Institut Català 
de Finances.

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. Modificar el Pla d’Iniciatives de Dinamització Co-
marcal, de manera que els ajuts en forma de préstecs en 
condicions preferents passi de representar el 75% actual, 
al 25% i s’incrementin els ajuts directes a la inversió.

2. Incrementar la dotació pressupostària per a la convo-
catòria de l’any 2010, del Pla d’Iniciatives de Dinamit-
zació Comarcal, de manera que la dotació per comarca, 
passi dels 2 milions d’euros actuals als 4 milions.

3. Prendre les mesures necessàries per tal que, si els 
projectes que opten a les convocatòries corresponents, 
tenen les garanties suficients, s’esgotin les dotacions 
previstes per aquests ajuts.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

Dolors Montserrat i Culleré  Santi Rodríguez i Serra
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2. Accelerar els tràmits, en coordinació amb l’admi-
nistració de l’Estat, per a iniciar la construcció de la 
zona d’activitats logístiques (ZAL) del Port de Tarra-
gona (Tarragonès), contemplada en el PITC, per tal de 
potenciar el transport de contenidors en aquest port, així 
com d’un centre logístic complementari a Montblanc 
(Conca de Barberà)

3. Facilitar la creació de sòl logístic en l’entorn dels 
Ports de Barcelona i Tarragona, preveient la seva pro-
gramació en els plans territorials i urbanístics.

4. Millora de les connexions ferroviàries d’ample in-
ternacional UIC amb les principals zones logístiques 
i ports, per la sortida de mercaderies cap a Europa i la 
resta de la península.

5. Accelerar els tràmits per a l’inici de les obres de mi-
llora dels accessos viaris al Port de Barcelona i Tarra-
gona.

6. Incrementar el nombre de terminals ferroviàries de 
mercaderies en tot el territori afavorint la intermodalitat 
d’aquestes amb altres mitjans de transport, especialment 
amb el transport per carretera.

7. Afavorir que en les terminals ferroviàries de merca-
deries es creïn nodes de transferència de càrrega mit-
jançant ponts-grua o sistemes d’autopistes ferroviàries 
que permetin el transport del semiremolc estàndard de 
carretera sobre la xarxa ferroviària existent.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

Dolors Montserrat, Josep Llobet, Santi Rodríguez, Ra-
fael Luna

Proposta	de	resolució	sobre	les	presta-
cions	i	els	serveis	als	usuaris	del	CAP	
Fontetes,	de	Cerdanyola	del	Vallès	(Va-
llès	Occidental),	i	l’increment	del	nom-
bre	de	facultatius	i	sobre	el	millorament	
dels	accessos	i	les	comunicacions	en	
transport	públic	del	CAP	La	Farigola,	
de	Cerdanyola	del	Vallès	(Vallès	Occi-
dental)
Tram. 25002350/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 60866 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Belén Pajares 
i Ribas, diputada, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta 
la següent Proposta de resolució per tal de ser substan-
ciada a la Comissió de Salut: 

arribar a la frontera, canviar la mercaderia de tren, el 
que s’anomena, ruptura de la càrrega.

Un factor que limita el transport de mercaderies per 
ferrocarril és la limitació de les terminals ferroviàries 
intermodals. Les terminals catalanes no es distingeixen 
per la seva capacitat operativa, ni pels seus accessos, 
ni per l’espai per maniobrar o emmagatzemar conte-
nidors.

El moviment de mercaderies per mar te una gran poten-
cialitat, especialment quan s’acabi l’ampliació del Port 
de Barcelona que ha de permetre convertir Catalunya en 
la porta Sud d’Europa per l’entrada de mercaderies. Però 
per assolir això cal resoldre el problema dels deficients 
accessos viaris als Port, especialment en l’entorn metro-
polità que poden limitar el seu creixement i resoldre el 
col·lapse de la xarxa viària. Tanmateix el creixement del 
transport marítim de curta distància (TMCD), amb un 
major volum de camions en l’entorn dels ports, agreuja 
aquesta situació. Malgrat aquestes àmplies expectatives, 
encara estem lluny des volums de moviment dels grans 
ports europeus.

Pel contrari, la càrrega aèria, te un volum de merca-
deries molt reduït encara per les limitacions horàries 
de vol enfront l’aviació comercial i el soroll, el que fan 
necessari que Catalunya disposi d’un aeroport destinat 
a la càrrega aèria. Actualment, bona part de la càrrega 
aèria, especialment aliments, entra per altres aeroports 
espanyols i després es trasllada a Barcelona.

El creixement de la logística passa per la diversificació 
dels modes de transport i per l’establiment de platafor-
mes intermodals que permetin una ràpida distribució i 
intercanvi de la càrrega. La necessària internacionalit-
zació de l’economia catalana passa pel posicionament 
de Catalunya en el mercat logístic internacional, el que 
en beneficiarà no només en forma d’intercanvis eco-
nòmics, sinó també en una major competitivitats dels 
productes catalans en els mercats exteriors.

Un dels altres problemes que afronta el desenvolupa-
ment del sector logístic és la manca de sòl per a les 
seves activitats. La gran densitat de població de la franja 
litoral on s’ubiquen les principals indústries, serveis i 
els ports, dificulta la creació de sòl logístic, per l’enca-
riment dels preus. Per això cal que les planificacions 
estratègiques i urbanístiques tinguin present la neces-
sitat d’aquest tipus de sòl.

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. Accelerar el desenvolupament de les plataformes lo-
gístiques en projecte o execució i facilitar la promoció 
de plataformes d’iniciativa privada, impulsant la dis-
tribució territorial de les mateixes per cobrir especi-
alment les necessitats existents a l’àrea metropolitana, 
a les comarques de Girona en el corredor mediterrani 
nord, al corredor de l’Ebre, al corredor mediterrani sud 
i al corredor transversal.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’oficines	d’atenció	ciutadana	dels	Mos-
sos	d’Esquadra	a	tots	els	districtes	de	
Barcelona
Tram. 25002351/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 60902 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Jordi Mon-
tanya i Mías, diputat, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senta la següent Proposta de resolució per tal de ser 
substanciada a la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana: 

Exposició de motius

El nombre de furts a la ciutat de Barcelona entre el mes 
d’agost de 2008 i el mes d’agost de 2009 és de 115.055 
i que per tant, l’índex de furts en aquest període és de 
315 al dia.

Els ciutadans tenen grans dificultats per denunciar els 
delictes ja que a la ciutat de Barcelona només existeix 
una única Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos 
d’Esquadra, concretament al barri de la Barceloneta, 
al districte de Ciutat Vella.

Les funcions d’aquestes Oficines d’Atenció Ciutadana 
són la recepció de denúncies i les pròpies de policia de 
proximitat, com la recepció d’informació de qüestions 
que traslladin els veïns del barri i que els preocupin des 
de l’àmbit de la seguretat ciutadana o les infraccions 
municipals.

Des de l’Administració s’ha de donar el màxim de faci-
litats als ciutadans per poder tramitar les denúncies.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a obrir i posar en funcionament com a mínim, 
una Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esqua-
dra a cadascun dels districtes de la ciutat de Barcelona, 
prioritzant aquells que per la seva extensió, població i 
índexs de victimització així ho requereixin, per tal de 
facilitar la tramitació de denúncies als ciutadans que 
han estat víctimes d’un delicte.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

Dolors Montserrat Jordi Montanya

Exposició de motius

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental) va cedir uns espais a la Generalitat de Catalunya 
per a la construcció d’un nou Centre d’Atenció Primària 
(CAP) al Barri de la Farigola d’aquesta ciutat.

El CAP està ubicat en un barri de recent construcció, 
separat del nucli urbà per la via del tren. Per accedir 
al CAP des del nucli del municipi s’ha de fer a través 
d’una passarel·la per sobre la via del tren, pujant per un 
ascensor que sovint es troba fora de servei o a través de 
la carretera de Barcelona, la qual no està correctament 
adaptada per als vianants.

L’obertura del nou CAP La Farigola ha significat que 
molts usuaris del CAP Fontetes, situat en el centre urbà 
de Cerdanyola, hagin estat canviats de centre i metge 
sense consultar-los.

Paral·lelament, el nou CAP ha començat a prestar serveis 
provisionalment amb uns 12.500 usuaris adscrits que 
han de ser atesos per només 8 metges entre els que no es 
troba cap pediatra malgrat que es tractar d’un dels barris 
més joves de la ciutat amb molta població infantil.

La dificultat per desplaçar-se al nou CAP ha generat un 
gran rebuig social al desplaçament forçós al CAP de 
Fontetes. Els veïns s’han manifestat en contra la situació 
generada amb els canvis del CAP Fontetes i la reducció 
dels serveis que es produirà amb la reorganització.

El trasllat d’usuaris del CAP Fontentes al CAP Farigola no 
es pot assumir si prèviament no es solucionen els proble-
mes d’accessibilitat del nou CAP del Barri de la Farigola, 
els quals concerneixen a l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès i s’hagi millorat el transport públic per comunicar 
el barri de la Farigola amb el centre urbà del municipi.

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. Mantenir el CAP Fontetes de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) amb les prestacions actuals i els 
serveis necessaris d’acord amb les ràtios adequades al 
nombre d’usuaris.

2. Garantir la lliure elecció per part dels usuaris del 
CAP Fontetes de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental), del metge i centre en el qual volen ser atesos.

3. Incrementar el nombre de facultatius al CAP del barri 
de La Farigola per aconseguir una ràtio equitativa amb 
el nombre d’usuaris, incloent-hi la prestació fixa del 
servei de pediatria.

4. Fer les gestions necessàries davant l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès per tal de millorar els accessos 
i les comunicacions en transport públic entre el centre 
del municipi i el barri de La Farigola, especialment amb 
el nou Centre d’Atenció Primària.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2009

Dolors Montserrat Belén Pajares
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de que les persones amb discapacitat intel·lectual sense 
autonomia personal siguin equiparades a les persones 
amb discapacitat física a l’hora d’obtenir el Certificat de 
Discapacitat de l’ICASS malgrat no tenir mobilitat re-
duïda, amb l’objectiu que puguin aconseguir la Targeta 
Blanca de transport especial de la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2009

Dolors Montserrat Rafael López

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	la	decisió	del	Departament	de	Polí-
tica	Territorial	i	Obres	Públiques	d’ex-
cloure	el	projecte	d’intervenció	integral	
dels	barris	de	la	Vinya,	Can	Clos	i	Plus	
Ultra,	de	Barcelona,	de	les	actuacions	
subvencionables
Tram. 25002353/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 60906 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial i el 
Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvo-
lupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial 
(DOGC 4215/2004), estableixen ajuts en convocatòries 
anuals per actuacions de millora dels barris.

L’article 2 del referit Decret estableix que la ciutat de 
Barcelona pot obtenir, en cada convocatòria anual, fi-
nançament per a dos projectes d’intervenció integral en 
una àrea urbana d’atenció especial, tot justificant-t’ho 
pel seu pes poblacional.

A la darrera convocatòria de l’any 2009, l’Ajuntament 
de Barcelona va presentar dos projectes d’intervenció 
integral. Per una banda, el projecte dels barris de Bon 
Pastor i Baró Viver, en el districte de Sant Andreu, per 
un import de 20 milions d’euros. I, per l’altre, el projecte 
dels barris de La Vinya, Can Clos i Plus Ultra, en el 
districte de Sants - Montjuïc.

El passat 23 de juliol, el Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques va resoldre la sisena convocatòria de 

Proposta	de	resolució	sobre	l’equipa-
ració	de	les	persones	amb	discapacitat	
intel·lectual	sense	autonomia	personal	
amb	les	persones	amb	discapacitat	físi-
ca	per	a	l’obtenció	de	la	targeta	blanca	
de	transport	especial	a	Barcelona
Tram. 25002352/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 60905 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, diputat d’acord amb allò que preveuen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta la 
següent Proposta de resolució per tal de ser substancia-
da a la Comissió de Benestar i Immigració: 

Exposició de motius

El servei Públic de Transport Especial és un servei 
que ofereixen a la ciutat de Barcelona conjuntament, 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i 
l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT). Es tracta 
d’un servei complementari per quan no hi ha transport 
públic regular adaptat. El poden demanar les persones 
amb mobilitat reduïda que tenen la targeta de transport 
especial o «targeta blanca».

Per sol·licitar la targeta blanca cal: tenir el Certificat 
de reconeixement de la discapacitat de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), on consti que 
es supera el barem de mobilitat reduïda a més d’estar 
empadronat a la ciutat de Barcelona.

L’ICASS només atorga el Certificat de discapacitat a les 
persones que tenen mobilitat reduïda creant una llacuna 
normativa per que fa a les persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Aquestes persones, malgrat no ser autònomes, si no se’ls 
reconeix la mobilitat reduïda no obtenen el certificat de 
discapacitat i per tant, no tenen dret al servei públic de 
transport especial.

La manca de Certificat de discapacitat atorgat per 
l’ICASS és discriminatori amb les persones amb disca-
pacitat intel·lectual que no tenen autonomia personal.

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 realitzar els canvis normatius necessaris per tal 
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146 del Reglament de la Cambra presenta la següent 
Proposta de resolució per tal de ser substanciada a la 
Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial 
i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es 
desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora 
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció 
especial (DOGC 4215/2004) estableixen que la ciutat 
de Barcelona pot obtenir, en cada convocatòria anual, 
finançament per a dos projectes d’intervenció integral 
en una àrea urbana d’atenció especial, tot justificant-
t’ho pel seu pes poblacional i ho limita a un projecte a 
la resta de sol·licituds d’ajuntaments.

L’article 10 de la Llei disposa que la contribució del 
fons al finançament de les actuacions resoltes s’establirà 
en cada cas i ha de representar com a mínim el 50% i 
com a màxim el 75% del pressupost global del projecte, 
d’acord amb els criteris que es determinin en la convo-
catòria corresponent.

Aquestes limitacions establertes han donat lloc a que 
alguns ajuntaments no hagin tingut capacitat financera 
per a poder emprendre projectes d’intervenció integral 
profunds o que hagin tingut que renunciar a rehabilitar 
barris que requerien una actuació urgent per la limitació 
de projectes a presentar.

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 modificar la Llei 2/2004, de 4 de juny, de mi-
llora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una 
atenció especial i, en el seu cas, el Decret 369/2004, de 
7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, 
de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen atenció especial, en el sentit de: 

1. Suprimir la limitació del nombre de projectes que 
pot presentar en una mateixa convocatòria la ciutat de 
Barcelona i la resta d’ajuntaments, donant prioritat als 
projectes presentats per cada municipi en funció de les 
circumstàncies concretes de cada cas.

2. Suprimir la limitació de finançament del 50% per 
part de la Generalitat per tal que aquesta contribució 
del fons al finançament de les actuacions pugui repre-
sentar fins el 100% del pressupost global del projecte, 
d’acord amb els criteris que es determinin en la cor-
responent convocatòria i de les necessitats financeres 
del municipi.

3. Atorgar un major pes específic al nombre de pobla-
ció depenent (tercera edat i al sobreenvelliment) en els 
barems i criteris d’avaluació dels projectes.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2009

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

l’anomenada Llei de Barris i no va atorgar cap tipus 
de finançament al projecte d’intervenció integral dels 
barris de La Vinya, Can Clos i Plus Ultra, en el districte 
de Sants - Montjuïc, de la ciutat de Barcelona.

Tanmateix, en la convocatòria de l’any 2005, el Govern 
només va atorgar finançament a un dels dos projectes 
presentats per l’Ajuntament de Barcelona, excloent en 
aquella convocatòria al projecte del barri de Trinitat 
Vella. Aquest projecte va obtenir finançament en la con-
vocatòria de l’exercici 2006.

En aquesta convocatòria de l’any 2009, el import dels 
ajuts de la Generalitat de Catalunya és de 99 milions 
d’euros. A Barcelona se li atorga només 8,62 milions 
que suposa un 8,7% del total. Aquest percentatge no 
reflexa ni el pes poblacional ni econòmic de la ciutat 
de Barcelona.

Des de l’inici de les convocatòries per a actuacions sub-
vencionables d’acord a la llei de barris, han estat dos els 
barris desestimats pel Govern de la Generalitat el que 
equival a un any perdut en accions del programa de la 
llei de barris a la ciutat de Barcelona.

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 revisar la decisió del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques del passat mes de juliol, 
d’excloure de les actuacions subvencionables pel progra-
ma de la llei de barris, el projecte d’intervenció integral 
dels barris de La Vinya, Can Clos i Plus Ultra, en el 
districte de Sants - Montjuïc de la ciutat de Barcelona 
(Barcelonès).

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi-
ficació	de	la	Llei	2/2004,	de	millora	de	
barris,	àrees	urbanes	i	viles	que	reque-
reixen	una	atenció	especial
Tram. 25002354/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 60907 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt, Santi Rodríguez i Serra, di-
putats d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 
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«9. Aprovar i posar en funcionament el decret del fons 
de garantia per l’impagament de pensions d’aliments i 
compensatòries».

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2009

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

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	situació	econòmica
Tram. 30200188/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 14.10.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 61035)

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
i Josep Enric Millo i Rocher, diputat, d’acord amb allò 
que disposa l’article 139 del Reglament de la Cambra, 
presenta les següents esmenes a la moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica 
(NT 302-00188/08).

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

De l’apartat 2: 

2. Complementar els fons de suport al sector financer 
de l’Estat amb recursos de la Generalitat destinats, amb 
caràcter finalista, a facilitar el finançament necessari 
a les empreses tant per les operacions de circulant com 
especialment per les noves inversions.

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3: 

3. Reduir l’efecte que els deutes de les administracions 
públiques tenen sobre la liquiditat de les petites i mitja-
nes empreses, adoptant les següents mesures: 

a) Establint l’obligació de pagament de les adminis-
tracions públiques catalanes al seus proveïdors en un 
màxim de 60 dies.

b) Reclamant al Govern de l’Estat la definició d’un nou 
model de finançament local que entri en vigor l’any 
2010.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	mesures	de	reforç	
amb	relació	a	la	protecció	de	les	famíli-
es	davant	la	crisi
Tram. 30200187/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 14.10.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61036)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Lluís Cleries i 
Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesu-
res de reforç amb relació a la protecció de les famílies 
davant la crisi (Tram. 302-00187/08).

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

Al punt núm. 1

«1. [...] 16 anys. Aquestes prestacions i ajuts s’hauran 
de fer efectius en un pagament anual únic que es meri-
tarà sencer per anys naturals entre l’any de naixement 
i l’any que el fill o filla compleixi els sis o vuit anys, 
respectivament».

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Del punt núm. 6

«6. Posar en funcionament les més de 10.000 places 
públiques de llars d’infants pendents del compliment 
de les 30.000 que preveia pel 2008 el Pla de Llars d’In-
fants (2004-2008) que havia de donar compliment al 
previst a la Llei 5/2004 de 9 de juliol, de creació de llars 
d’infants de qualitat».

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

D’un punt núm. 9
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12. Impuls a l’administració electrònica com a eina de 
reducció del cost dels serveis administratius i del temps 
d’espera en la realització dels tràmits ciutadans.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2009

Dolors Montserrat Josep Enric Millo

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. 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	fis-
calització	21/2009,	referent	a	l’Ajunta-
ment	del	Vilosell,	corresponent	a	as-
pectes	puntuals	dels	exercicis	del	2000	
al	2005
Tram. 25800029/08

Obertura del procediment i encàrrec a la 
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.10.2009.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes pot 
ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Termini per a demanar la presentació de 
l’informe

Termini: 15 dies (del 20.10.2009 al 09.11.2009).

Finiment del termini: 10.11.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.10.2009.

3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Afegir un apartat bis) a l’apartat 6: 

6.bis)

Reclamar al Govern de l’Estat les modificacions legals 
oportunes per tal d’acabar amb el monopoli dels ser-
veis públics d’ocupació amb la participació d’entitats 
privades en les tasques d’intermediació laboral, orien-
tació, formació, reclutament, selecció o recol·locació 
dels treballadors.

4 Esmena núm. 4
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Esmena d’addició al punt 8.

[...] la gestió dels recursos públics. Aquestes mesures 
contemplaran com a mínim els següents aspectes: 

1. Reducció del nombre de departaments de la Genera-
litat concentrant competències.

2. Reducció del nombre d’agències, ens i organismes 
públics de la Generalitat, així com el nombre de con-
sorcis i fundacions.

3. Reducció del nombre d’alts càrrecs dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat, entitats i empreses 
públiques vinculades, per tal de reduir la despesa cor-
rent en aquest àmbit.

4. Modificació de la Llei 6/1984 que regula la Sindicatu-
ra de Comptes de Catalunya, per tal d’enfortir les seves 
funcions com a màxim òrgan de fiscalització econòmic-
financer del sector públic de Catalunya.

5. Reducció i control dels costos de la publicitat insti-
tucional.

6. Reducció i control de les despeses de consultoria de 
serveis i treballs tècnics no lligats a la tramitació ad-
ministrativa de projectes d’obra pública.

7. Reducció de les despeses de viatge i dietes dels alts 
càrrecs del Govern així com la eliminació de targetes 
de crèdit a la seva disposició.

8. Pla de racionalització de la despesa de la Generalitat 
en lloguers d’espais i oficines, tendint a la concentra-
ció de les oficines departamentals i unitats disperses en 
diferents edificis.

9. Limitació de les subvencions públiques i millora dels 
procediments de control sobre l’ús i la destinació dels 
recursos.

10. Adopció d’un pla d’estalvi energètic adreçat als 
departaments de l’Administració de la Generalitat, les 
institucions, entitats i empreses públiques que en de-
penen.

11. Increment de la coordinació entre les diferents Ad-
ministracions públiques de Catalunya per reduir costos 
i millorar la qualitat dels serveis públics.
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4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DE LA CAM
BRA

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició	de	la	Comissió	de	Política	
Cultural
Tram. 41000008/08

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 60851 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto, haciendo uso de lo que dispone el propio Regla-
mento de la Cámara, les comunica la designación de la 
diputada Carmen de Rivera Pla como miembro de la 
siguiente Comisión:

– Política Cultural

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

Albert Rivera Díaz
Portavoz Grupo Mixto

Composició	de	la	Comissió	d’Educació	
i	Universitats
Tram. 41000009/08

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 60896 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto, haciendo uso de lo que dispone el propio Regla-
mento de la Cámara, les comunica la designación de la 
Diputada Carmen de Rivera Pla como miembro de la 
siguiente Comisión:

– Educació i Universitats

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

Albert Rivera Díaz
Portavoz del Grupo Mixto

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Resolució	sobre	la	situació	de	compati-
bilitat	de	diputats
Tram. 23400042/08 i 23400043/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 63, 14.10.2009, DSPCP 95

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 d’oc-
tubre de 2009, ha estudiat el dictamen de la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 
del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

1. D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves 
dades manifestades pel diputat Uriel Bertran Arrué re-
latives a la professió que exerceix i els càrrecs públics 
que ocupa, d’acord amb l’article 12.2 del Reglament, el 
Ple del Parlament estableix la situació de compatibilitat 
del diputat Uriel Bertran Arrué.

2. D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades per la diputada Carmen de Rivera Pla re-
latives a la professió que exerceix i els càrrecs públics 
que ocupa, d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el 
Ple del Parlament estableix la situació de compatibilitat 
de la diputada Carmen de Rivera Pla.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
448/VIII,	sobre	la	correcta	aplicació	de	
la	normativa	vigent	pel	que	fa	a	la	taxa	
per	activitats	de	control	i	inspecció	sa-
nitària	en	escorxadors,	sales	d’espece-
jament	i	de	transformació	de	la	caça	i	al-
tres	establiments	alimentaris	subjectes	
a	control	oficial
Tram. 29000393/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 60865 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, conseller d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, 
a l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de resolució amb número 
de tramitació 290-00393/08, sobre la correcta aplicació 
de la normativa vigent pel que fa a la taxa per activitats 
de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales 
d’especejament i de transformació de la caça i altres 
establiments alimentaris subjectes a control oficial, el 
control de compliment de la qual correspon a la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Barcelona, 6 d’octubre de 2009

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural (reg. 60865).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
més del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
10.11.2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.10.2009.

Composició	de	la	Comissió	de	Benestar	
i	Immigració
Tram. 41000010/08

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 60926 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, p;ortavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto, haciendo uso de lo que dispone el propio Regla-
mento de la Cámara, les comunica la designación de la 
Diputada Carmen de Rivera Pla como miembro de la 
siguiente Comisión:

– Benestar i Immigració

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2009

Albert Rivera Díaz
Portavoz del Grupo Mixto

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
359/VIII,	sobre	la	conciliació	del	dret	de	
visites	que	tenen	els	menors	tutelats	per	
la	Generalitat	amb	el	dret	a	la	conciliació	
de	la	vida	familiar,	personal	i	laboral	de	
les	famílies	que	els	tenen	acollits	i	dels	
mateixos	menors
Tram. 29000312/08

Retirada oral de la sol·licitud de criteri

Retirada en la sessió núm. 37 de la Comissió de Benes-
tar i Immigració, tinguda el dia 13.10.2009, DSPC-C 
638.
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Punt 2: Continuar aplicant la normativa actual i les 
regulacions adoptades pel Govern amb caràcter trans-
itori, mentre no es publiqui el decret a què fa referència 
l’apartat 1.

Mentre no s’aprova el Decret que ha d’establir l’orga-
nització, el funcionament, el règim jurídic, el règim 
economicofinancer i pressupostari i el règim retributiu 
singular d’indemnitzacions del personal, així com el 
rang orgànic o l’assimilació orgànica de les delegacions 
del Govern de la Generalitat a l’exterior i les oficines 
sectorials previst a la disposició transitòria del Decret 
42/2008, de 4 de març, pel qual es regula la coordi-
nació executiva de l’acció exterior del Govern de la 
Generalitat, s’ha continuat aplicant la normativa vigent 
i les regulacions adoptades pel Govern amb caràcter 
transitori.

En concret, respecte l’organització, el funcionament, el 
règim jurídic, el règim economicafinancer i pressupos-
tari, així com el rang orgànic o l’assimilació orgànica 
de les delegacions, s’aplica tot allò previst al Decret 
42/2008, de 4 de març, pel qual es regula la coordinació 
executiva de l’acció exterior del Govern de la Genera-
litat, així com allò previst en cada un dels decrets de 
creació de la respectiva delegació.

Per la seva banda, la regulació de les indemnitzacions, 
d’acord amb la disposició addicional sisena del Decret 
138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó 
de servei, s’ha concretat en l’aprovació de l’Acord del 
Govern, pel qual es reconeix als/a les delegats/des del 
Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió 
Europea i de les Delegacions del Govern de la Gene-
ralitat a I’exterior la percepció d’una indemnització 
en concepte d’equiparació del poder adquisitiu de 26 
d’agost de 2008 i l’aprovació de l’Acord del Govern de la 
Generalitat, pel qual es reconeix al personal funcionari 
de la Generalitat que presti serveis a les oficines de la 
Generalitat a l’exterior i a la Delegació del Govern da-
vant la Unió Europea la percepció d’una indemnització 
en concepte d’equiparació del poder adquisitiu de 14 
d’abril de 2009.

Punt 3: Aplicar el règim retributiu i d’indemnitzacions 
de tot el personal desplaçat, tant els alts càrrecs com el 
personal laboral, eventual i funcionari, si n’hi ha.

Hores d’ara a les delegacions del Govern a l’exterior 
només hi presten servei, com a personal desplaçat, els 
delegats i un funcionari interí a la delegació del Regne 
Unit.

Al personal desplaçat se li aplica el mateix règim retri-
butiu que al personal que presta els seus serveis a Ca-
talunya. En el cas dels delegats ve establert per la seva 
assimilació orgànica a directors generals en els decrets 
de creació de cada delegació i en el cas del funcionari 
interí pel seu grup i nivell.

Per la seva banda, les indemnitzacions venen establertes 
pels Acords de Govern de 26 d’agost de 2008 i de 14 
d’abril de 2009 que reconeixen a les persones titulars de 
les delegacions i al personal funcionari de la Generalitat 
de Catalunya a l’exterior la percepció d’una indemnit-
zació en concepte d’equiparació del poder adquisitiu i 
qualitat de vida.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
451/VIII,	sobre	la	determinació	del	rang	
orgànic	o	l’assimilació	orgànica	de	totes	
les	oficines	i	les	delegacions	de	la	Ge-
neralitat	a	l’exterior,	i	sobre	l’establiment	
de	l’organització,	el	funcionament,	el	rè-
gim	jurídic,	el	règim	economicofinancer	
i	pressupostari	i	el	règim	retributiu	del	
personal	que	hi	és	adscrit
Tram. 29000396/08

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució
Reg. 60764 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00396/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 451/VIII, 
sobre la determinació del rang orgànic o l’assimilació 
orgànica de totes les oficines i les delegacions de la 
Generalitat a l’exterior, i sobre l’establiment de l’or-
ganització, el funcionament, el règim jurídic, el règim 
economicofinancer i pressupostari i el règim retributiu 
del personal que hi és adscrit.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment dels 
punts 2, 3 i 4 la Resolució 451/VIII (290-00396/08), 
sobre la determinació del rang orgànic o l’assimilació 
orgànica de totes les oficines i les delegacions de la Ge-
neralitat a l’exterior, i sobre l’establiment de l’organit-
zació, el funcionament, el règim jurídic, el règim eco-
nomicofinancer i pressupostari i el règim retributiu del 
personal que hi és adscrit, us informo, amb el document 
annex facilitat per Afers Exteriors i Cooperació, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 5 d’octubre de 2009

Josep-Lluís Carod-Rovira
Conseller de la Vicepresidència

Annex

Informe de compliment dels punts 2, 3 i 4 de la 
Resolució 451/VIII, (290-00396/08), sobre la de-
terminació del rang orgànic o l’assimilació orgà-
nica de totes les oficines i les delegacions de la 
Generalitat a l’exterior, i sobre l’establiment de 
l’organització, el funcionament, el règim jurídic, 
el règim economicofinancer i pressupostari i el 
règim retributiu del personal que hi és adscrit

En compliment de l’esmentada Resolució, el Govern de 
la Generalitat ha dut a terme les següents actuacions: 
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i 
Finances (reg. 60917).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
més del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
17.11.2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.10.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
455/VIII,	sobre	les	actuacions	per	a	mi-
llorar	les	infraestructures	del	teixit	in-
dustrial	del	Baix	Penedès
Tram. 29000400/08

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució
Reg. 60898 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00400/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 455/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions per 
a millorar les infraestructures del teixit industrial del 
Baix Penedès.

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 455/VIII, sobre les 
actuacions per a millorar les infraestructures del teixit 
industrial del Baix Penedès, em plau fer-vos avinent les 
següents consideracions: 

Aquest Govern mitjançant la direcció General de Car-
reteres d’aquest Departament s’ha adreçat oficialment 
a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya 
per tal de donar-hi compliment.

Pel que fa a la qualitat del subministrament elèctric al 
Baix Penedès us trameto, adjunt, un informe elaborat 
per la Direcció General d’Energia i Mines del Depar-
tament d’Economia i Finances.

Barcelona, 8 d’octubre de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Punt 4: Seguir criteris clars i homogenis pel que fa al 
règim retributiu i d’indemnitzacions del personal de les 
oficines i les delegacions de la Generalitat a l’exterior, 
atenent les especificitats de cada país. En tot cas, ha 
d’ésser públic als efectes de donar-ne coneixement i de 
transparència administrativa

Al personal desplaçat se li aplica el mateix règim retri-
butiu que al personal que presta els seus serveis a Ca-
talunya. En el cas dels delegats ve establert per la seva 
assimilació orgànica a directors generals en els decrets 
de creació de cada delegació i en el cas del funcionari 
interí pel seu grup i nivell.

Per la seva banda, les indemnitzacions venen establertes 
pels Acords de Govern de 26 d’agost de 2008 i de 14 
d’abril de 2009 que reconeixen a les persones titulars de 
les delegacions i al personal funcionari de la Generalitat 
de Catalunya a l’exterior la percepció d’una indemnit-
zació en concepte d’equiparació del poder adquisitiu i 
qualitat de vida.

En virtut dels acords de govern esmentats, la quantia de 
la indemnització ha d’ajustar-se, com a màxim, al que 
preveu anualment el Ministeri d’Economia i Hisenda 
en funció de cada país, en virtut del que estableix el 
Reial Decret 6/1995, de 13 de gener, pel qual es regula 
el règim de retribucions dels funcionaris públics desti-
nats a l’estranger.

Roser Clavell i Soldevila
Viceconsellera

Control	del	compliment	de	la	Resolu-
ció	454/VIII,	sobre	el	garantiment	de	la	
qualitat	del	subministrament	elèctric	del	
Baix	Camp
Tram. 29000399/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 60917 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances, amb 
relació al compliment amb N.T. 290-00399/08, relati-
va a la resolució 454/VIII sobre el garantiment de la 
qualitat del subministrament elèctric del Baix Camp, 
el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Economia i Finances,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a donar resposta escrita a la 
iniciativa esmentada per un període d’un mes.

Barcelona, 1 d’octubre de 2009

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	co-
missionada	per	a	Universitats	i	Recerca	
davant	la	Comissió	d’Educació	i	Univer-
sitats	perquè	informi	sobre	els	reptes	
de	les	universitats	públiques
Tram. 35600495/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Sol·licitud	de	compareixença	del	direc-
tor	del	Programa	per	a	la	reforma	del	
sistema	d’avaluació	de	l’educació	no	
universitària	a	Catalunya	del	Departa-
ment	d’Educació	davant	la	Comissió	
d’Educació	i	Universitats	perquè	infor-
mi	sobre	els	plans	i	les	actuacions	del	
Programa
Tram. 35600496/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

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’Innovació,	Universitats	i	
Empresa	sobre	el	cessament	de	la	co-
missionada	per	a	Universitats	i	Recer-
ca
Tram. 35400275/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 08.10.2009 (DSPC-C 
634).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	
amb	el	conseller	de	Medi	Ambient	i	Ha-
bitatge	sobre	els	motius	pels	quals	la	
dessalinitzadora	del	Prat	de	Llobregat	
(Baix	Llobregat)	no	està	connectada	a	
la	xarxa
Tram. 35400283/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Ramon Espadaler i Par-
cerisas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60468).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge, sessió del 07.10.2009.
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Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Clúster	Català	de	Recupe-
ració	i	Reciclatge	davant	la	Comissió	de	
Medi	Ambient	i	Habitatge	perquè	infor-
min	de	les	principals	línies	d’actuació	
del	sector	del	reciclatge	i	la	recupera-
ció
Tram. 35600513/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Ramon 
Espadaler i Parcerisas, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Laura Vilagrà i Pons, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Santi 
Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Daniel Pi i Noya, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt 
(reg. 60895).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 15.10.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Frede-
ric	Ximeno	i	Roca,	director	general	de	
Polítiques	Ambientals	i	Sostenibilitat,	
davant	la	Comissió	de	Medi	Ambient	i	
Habitatge	perquè	informi	sobre	l’Estra-
tègia	per	al	Desenvolupament	Sosteni-
ble	de	Catalunya
Tram. 35600514/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Laura Vilagrà 
i Pons, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Dolors Clavell i Nadal, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 60969).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 15.10.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Cinegètica	de	
Barraquers	de	Catalunya	davant	la	Co-
missió	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	per	
a	informar	sobre	la	situació	actual	de	la	
pràctica	de	la	caça	en	barraca
Tram. 35600510/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Xavier Pallarès 
i Povill, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Marta Cid i Pañella, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Daniel Pi i Noya, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60606).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 07.10.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Taula	d’Entitats	del	Ter-
cer	Sector	Social	de	Catalunya	davant	la	
Comissió	de	Benestar	i	Immigració	per	
a	presentar	la	publicació	«El	valor	afe-
git	del	Tercer	Sector	en	la	prestació	de	
serveis	públics.	Guia	pràctica	de	clàu-
sules	socials	en	la	contractació	públi-
ca	de	serveis	socials	i	d’atenció	a	les	
persones»
Tram. 35600511/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
37, tinguda el dia 13.10.2009 (DSPC-C 638).



Núm. 551 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 d’octubre de 2009

69

INFORMACIó

4.53.10.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	 informativa	 de	 la	 Comissió	
d’Educació	i	Universitats	amb	el	con-
seller	d’Educació	sobre	l’inici	del	curs	
escolar	2009-2010
Tram. 35500120/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió, núm. 37 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 08.10.2009 (DSPC-D 
634).

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

Compareixença	de	representants	de	la	
Unió	General	de	Treballadors	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Agència	Catalana	d’Inspecció	de	Tre-
ball
Tram. 35300635/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 35, tinguda el dia 07.10.2009 (DSPC-C 
632).

Compareixença	de	representants	de	
Comissions	Obreres	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Agència	
Catalana	d’Inspecció	de	Treball
Tram. 35300636/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 35, tinguda el dia 07.10.2009 (DSPC-C 
632).

Sol·licitud	de	compareixença	del	pre-
sident	del	Consell	de	l’Audiovisual	de	
Catalunya	davant	la	Comissió	de	Con-
trol	de	la	Corporació	de	Mitjans	Audio-
visuals	perquè	presenti	l’estudi	sobre	
el	desplegament	de	la	televisió	digital	
terrestre	local
Tram. 35600516/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Joana Ortega i Alemany, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Joan Ferran i Serafi-
ni, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt (reg. 
61002).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, sessió del 14.10.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Xavier	
Badia,	director	de	l’Oficina	de	Promo-
ció	de	la	Pau	i	els	Drets	Humans,	Joa-
quim	Mestre,	regidor	de	drets	civils	de	
l’Ajuntament	de	Barcelona,	i	Àgata	Sol,	
secretària	general	de	la	Comissió	Cata-
lana	d’Ajuda	al	Refugiat,	davant	la	Co-
missió	de	Cooperació	i	Solidaritat	per-
què	presentin	el	Programa	de	protecció	
de	defensors	i	defensores	dels	drets	hu-
mans
Tram. 35600517/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Antoni Comín Oliveres, del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Pere Aragonès i 
Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Dolors Camats i Luis, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, José Domingo Domingo, del Grup 
Mixt, Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Rafel Luna i Vivas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
61065).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 15.10.2009.
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Compareixença	de	representants	de	la	
Unió	Progressista	d’Inspectors	de	Tre-
ball	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Agència	Catalana	d’Inspecció	de	Tre-
ball
Tram. 35300640/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 35, tinguda el dia 07.10.2009 (DSPC-C 
632).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	de	Subinspectors	de	Tre-
ball	i	Seguretat	Social	de	Tarragona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	l’Agència	
Catalana	d’Inspecció	de	Treball
Tram. 35300641/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 35, tinguda el dia 07.10.2009 (DSPC-C 
632).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Democràtica	de	Subins-
pectors	d’Ocupació	i	Seguretat	Social	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Agència	Catalana	d’Inspecció	de	
Treball
Tram. 35300642/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 35, tinguda el dia 07.10.2009 (DSPC-C 
632).

Compareixença	de	representants	de	PI-
MEC	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’Agència	Catalana	d’Inspecció	de	Tre-
ball
Tram. 35300637/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 35, tinguda el dia 07.10.2009 (DSPC-C 
632).

Compareixença	de	representants	de	Fo-
ment	del	Treball	Nacional	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’Agència	Catalana	
d’Inspecció	de	Treball
Tram. 35300638/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 35, tinguda el dia 07.10.2009 (DSPC-C 
632).

Compareixença	de	representants	del	
Sindicat	d’Inspectors	de	Treball	i	Segu-
retat	Social	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	l’Agència	Catalana	d’Inspecció	
de	Treball
Tram. 35300639/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 35, tinguda el dia 07.10.2009 (DSPC-C 
632).
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Compareixença	de	M.	Luisa	De	la	Puen-
te,	directora	de	Planificació	i	Avaluació	i	
subdirectora	del	Servei	Català	de	la	Sa-
lut,	davant	la	Comissió	de	Salut	perquè	
informi	sobre	l’activitat	del	Departament	
de	Salut	en	compliment	de	la	Resolució	
203/VIII
Tram. 35700333/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comissió 
de Salut, del 08.10.2009 (DSPC-C 635).

Compareixença	de	Josep	Maria	Argi-
mon,	gerent	de	Compra	i	Avaluació	de	
Serveis	Assistencials	del	Servei	Català	
de	la	Salut,	davant	la	Comissió	de	Salut,	
perquè	informi	sobre	l’activitat	del	De-
partament	de	Salut	en	compliment	de	la	
Resolució	203/VIII
Tram. 35700334/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comissió 
de Salut, del 08.10.2009 (DSPC-C 635).

Compareixença	de	Mònica	Terribas	i	
Sala,	directora	de	Televisió	de	Catalu-
nya,	davant	la	Comissió	de	Control	de	
l’Actuació	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	perquè	expliqui	el	
projecte	de	convertir	el	Canal	33	en	un	
canal	cultural
Tram. 35700335/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, del 09.10.2009 (DSPC-C 636).

Compareixença	de	Josep	Maria	Rañé,	
president	del	Consell	de	Treball,	Econò-
mic	i	Social	de	Catalunya,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’Agència	Catalana	
d’Inspecció	de	Treball
Tram. 35300643/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en 
la sessió núm. 35, tinguda el dia 07.10.2009 (DSPC-C 
632).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	d’Associacions	de	Gent	Gran	
de	Catalunya	perquè	exposin	els	resul-
tats	de	la	investigació	sobre	maltracta-
ments	econòmics	a	gent	gran	en	el	pe-
ríode	2006-2007
Tram. 35700326/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 13.10.2009 (DSPC-C 
638).

Compareixença	d’un	membre	de	la	co-
missió	promotora	de	la	Proposició	de	
llei	per	a	l’atenció	de	la	fibromiàlgia	i	la	
síndrome	de	fatiga	crònica	a	Catalunya	
davant	la	Comissió	de	Salut	perquè	in-
formi	sobre	l’atenció	de	la	fibromiàlgia	
i	la	síndrome	de	fatiga	crònica
Tram. 35700332/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comissió 
de Salut, del 08.10.2009 (DSPC-C 635).
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4.67.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud	de	nomenament	d’una	ponèn-
cia	conjunta	per	a	l’elaboració	d’una	pro-
posició	de	llei	electoral	de	Catalunya
Tram. 20200076/08

Sol·licitud
Reg. 60823 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb l’ar-
ticle 117 del Reglament de la Cambra, i atesa la Moció 
aprovada en la sessió del Ple del Parlament de Catalu-
nya, de 16 de juliol de 2009, sobre el règim electoral, en 
virtut de la qual es manifesta la necessitat d’impulsar 
una proposició de llei electoral, sol·liciten la creació 
d’una ponència parlamentària conjunta per a l’elabo-
ració d’una Proposició de llei electoral de Catalunya, a 
partir del document Participació, representació, trans-
parència. Informe per a la Llei electoral de Catalunya, 
elaborat per la Comissió d’experts creada per Acord del 
Govern del 27 de març de 2007.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Mi-
quel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna Simó 
i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Dolors Montserrat 
i Culleré, portaveu del G. P del PPC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu del G. P. d’ICV-EUiA; Albert Rivera i 
Díaz, portaveu del G. Mixt

Compareixença	del	director	i	l’equip	
del	Centre	d’Estudis	Tecnològics	per	a	
la	Dependència	de	Vilanova	i	la	Geltrú	
(Garraf)	davant	la	Comissió	de	Benestar	
i	Immigració	perquè	presentin	llurs	pro-
jectes	fruit	de	coneixements	tecnològics	
i	clínics	al	servei	de	la	dependència
Tram. 35700340/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 13.10.2009 (DSPC-C 
638).

Compareixença	de	representants	de	la	
Taula	d’Entitats	del	Tercer	Sector	Soci-
al	de	Catalunya	davant	la	Comissió	de	
Benestar	i	Immigració	per	a	presentar	
la	publicació	«El	valor	afegit	del	Tercer	
Sector	en	la	prestació	de	serveis	pú-
blics.	Guia	pràctica	de	clàusules	soci-
als	en	la	contractació	pública	de	serveis	
socials	i	d’atenció	a	les	persones»
Tram. 35700341/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
37, tinguda el dia 13.10.2009 (DSPC-C 638).
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4.70.05.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIó TRAMESA EN COMPLI
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Estats	de	desenvolupament	i	d’execució	
del	Pressupost	de	la	Generalitat	en	data	
del	30	de	juny	de	2009
Tram. 33400114/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Reg. 60858 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

Molt Honorable Senyor President del Parla-
ment de Catalunya

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 de juny de 2009, i l’in-
forme sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament previst en l’article 21.4 de la mateixa llei, 
per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 30 de setembre de 2009

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Sol·licitud	de	dictamen	al	Consell	Con-
sultiu

Presentació
Reg. 60838

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats que representen una desena part 
dels Diputats del Parlament, d’acord amb l’article 8.1 de 
la Llei 1/1981, del Consell Consultiu de la Generalitat:

«el Consell Consultiu de la Generalitat dictamina en els 
casos següents: Sobre l’adequació a l’Estatut de Catalu-
nya de tots els projectes i proposicions de llei sotmesos 
a debat i aprovació del Parlament de Catalunya»

sol·liciten a la Mesa –d’acord amb l’obligació de tramesa 
per part de la Mesa del Parlament prevista a l’article 9.1 
de la Llei del Consell Consultiu– dictamen sobre l’ade-
quació a l’Estatut d’autonomia de Catalunya de l’articu-
lat del Projecte de Llei de modificació de la disposició 
transitòria tercera de la Llei 272009, de 12 de febrer, 
del Consell de Garanties Estatutàries

En aquest sentit, la circumstància processal que l’es-
mentat projecte segueixi una tramitació abreujada per 
la via de la lectura única –fet del tot qüestionable en la 
mesura que afecta una llei de desenvolupament bàsic 
de l’Estatut–, no pot afectar en cap cas, d’acord amb la 
competència del Consell Consultiu prevista a la legis-
lació vigent, la garantia substantiva alhora que el dret 
de la minoria parlamentària legitimada per exercir el 
control previ a la seva aprovació en relació a la seva 
adequació estatutària.

Així, en el projecte de llei en qüestió es formula un 
projecte de reforma que afecta un element substancial, 
la limitació de les funcions del Consell de Governs Lo-
cals i l’inherent exercici de l’autonomia local, així com 
una modificació d’una llei de desenvolupament bàsic de 
l’Estatut, que en tot cas hauria de poder ser sotmesa al 
control i la garantia del Consell Consultiu.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu; Josep Maria Pelegrí 
i Aixut; Dolors Batalla i Nogués; Lluís M. Corominas 
i Díaz; Jordi Turull i Negre; Francesc Sancho i Serena; 
Elena Ribera i Garijo; Irene Rigau i Oliver; Benet Mai-
mí i Pou; Josep Lluís Cleries i Gonzàlez; Assumpció 
Laïlla i Jou; Meritxell Ruiz i Isern; M. Glòria Renom i 
Vallbona; Joan Recasens i Guinot, diputats i diputades 
del G. P. de CiU
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compliment del Programa Anual d’Actuació Estadística, 
corresponent a l’any 2008.

Barcelona, 6 d’octubre de 2009

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Memòria	explicativa	de	l’Institut	Català	
de	Finances	corresponent	al	segon	tri-
mestre	del	2009
Tram. 33400117/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Reg. 60923 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa 
l’article 39.2 de la Llei 15/2008, de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2009, tramet adjunta la 
Memòria explicativa sobre l’activitat de l’Institut Ca-
talà de Finances, corresponent al segon trimestre de 
l’exercici 2009.

Barcelona, 6 d’octubre de 2009

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe	sobre	l’evolució	dels	resultats	
no	financers	i	de	l’endeutament	de	la	
Generalitat	en	data	del	30	de	juny	de	
2009
Tram. 33400115/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances

Reg. 60858 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

Molt Honorable Senyor President del Parla-
ment de Catalunya

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 de juny de 2009, i l’in-
forme sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament previst en l’article 21.4 de la mateixa llei, 
per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 30 de setembre de 2009

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe	sobre	l’acompliment	de	les	ac-
tivitats	estadístiques	corresponents	al	
Programa	anual	d’actuació	estadística	
per	al	2008
Tram. 33400116/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances

Reg. 60908 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que dis-
posa l’article 20.2 de la Llei 2/2006, del Pla Estadístic 
de Catalunya 2006-2009, trameto adjunt l’informe de 
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe	del	Consell	de	l’Audiovisual	de	
Catalunya	sobre	l’observança	del	plu-
ralisme	polític	en	la	televisió	i	la	ràdio	
corresponent	al	juliol	del	2009
Tram. 33700063/08

Presentació
President, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 60879 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 13.10.2009

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
de juliol de 2009 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové

Barcelona, 7 d’octubre de 2009

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Memòria	de	la	Fiscalia	Superior	de	Ca-
talunya	corresponent	al	2008
Tram. 33400118/08

Presentació
Fiscalia Superior de Catalunya
Reg. 61064 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana: Presidència 
del Parlament, 15.10.2009

M. Hble. Sr. President del Parlament de Cata-
lunya 

En compliment del que disposa l’Estatut Orgànic del 
Ministeri Fiscal, us trameto adjunt un exemplar de la 
Memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya, corres-
ponent a l’any 2008.

Barcelona, 14 d’octubre de 2009

Teresa Compte
Fiscal superior

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.90.05.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Pressupost	del	Parlament	per	al	2010
Tram. 23000005/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 63, 14.10.2009, DSPCP 95

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 d’octubre 
de 2009, ha debatut el dictamen de la Mesa Ampliada 
relatiu al pressupost del Parlament per al 2010.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 29.4 del 
Reglament, ha adoptat els acords següents: 

1. Aprovar el projecte de pressupost del Parlament per 
al 2010 (tram. 230-00005/08)

2. Aprovar l’article següent del Pressupost de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2010: 

«Primera

»La Mesa Ampliada del Parlament ha d’incorporar el 
romanent de crèdit de la secció PA servei PA 01 del 
pressupost per al 2009 als mateixos capítols del pres-
supost per al 2010.

»Segona

»Les dotacions pressupostàries de la secció PA1 s’han 
de lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament, 
a mesura que aquest les demani.

»Tercera

»La Mesa Ampliada del Parlament pot acordar modi-
ficacions de crèdit de la secció PA sense limitacions, la 
qual cosa ha de comunicar al Departament d’Economia 
i Finances.»

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual
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Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2010

Cap.  Art. Conc. Aplicació Nom Import Import Import total
     concepte  article  i per capítol

Total pressupost (9040)     65.593.351,55

1    REMUNERACIONS DEL PERSONAL   27.506.880,50
 10   ALTS CÀRRECS  7.190.274,58
  100  Retribucions bàsiques i altres remuneracions   7.190.274,58
   1000001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 
    alts càrrecs  7.190.274,58

 11   PERSONAL EVENTUAL  992.142,05
  110  Personal eventual 992.142,05
   1100001 Retribucions bàsiques 653.907,59
   1100002 Retribucions complementàries  338.234,46
     
 12   PERSONAL FUNCIONARI  12.198.864,41
  120  Retribucions bàsiques 8.715.171,64
   1200001 Retribucions bàsiques  8.715.171,64
  121  Retribucions complementàries 3.483.692,77
   1210001 Retribucions complementàries  3.483.692,77

 13   PERSONAL LABORAL  332.102,48
  131  Personal laboral temporal 332.102,48
   1310001 Retribucions bàsiques  186.514,86
   1310002 Retribucions complementàries  145.587,62

 15   INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS 
    EXTRAORDINÀRIES  1.289.164,81
  150  Incentius al rendiment   921.682,29
   1500001 Productivitat 921.682,29
  151  Activitats extraordinàries 367.482,52
   1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 367.482,52

 16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS  4.215.775,75
  160  Quotes socials 4.215.775,75
   1600001 Seguretat Social 4.035.060,93
   1600002 MUFACE 11.229,26
   1600004 Altres règims de previsió social 169.485,56
     
 17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS  1.288.556,42
  171  Pensions   250.000,00
   1710001 Aportacions a plans de pensions 250.000,00
  172  Prestacions complementàries 819.360,00
   1720001 Prestacions complementàries 819.360,00
  173  Despeses socials 219.196,42
   1730001 Despeses socials 219.196,42

2    DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS   13.240.253,57
 20   LLOGUERS I CÀNONS  905.763,08
  200  Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals,  
    edificis i altres construccions 116.000,00
   2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns 
    naturals, edificis i altres construccions 116.000,00
  201  Lloguers i cànons de material transport 248.500,00
   2010001 Lloguers i cànons de material de transport 248.500,00



19 d’octubre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 551

78

INFORMACIó

4.90.05.

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import Import Import total
     concepte  article  i per capítol

  202  Lloguers i cànons d’equips per a procés 
    de dades i programari 331.263,08
   2020001 Lloguers i cànons d’equips per a procés 
    de dades i programari 331.263,08
  203  Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 210.000,00
   2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 210.000,00

 21   CONSERVACIó I REPARACIó  1.064.387,76
  210  Conservació, reparació i manteniment terrenys,
    béns naturals, edificis i altres construccions 99.500,00
   2100001 Conservació, reparació i manteniment de 
    terrenys, béns naturals, edificis i altres 
    construccions 99.500,00
  211  Conservació, reparació i manteniment material 
    transport 14.000,00
   2110001 Conservació, reparació i manteniment material 
    transport 14.000,00
  212  Conservació, reparació i manteniment d’equips 
    procés de dades 358.637,76
   2120001 Manteniment maquinari 90.850,00
   2120002 Conservació, reparació i manteniment equips 
    reprografia i fotocopiadores 2.500,00
   2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 265.287,76
  213  Conservació, reparació i manteniment d’altre 
    immobilitzat material 429.950,00
   2130001 Conservació, reparació i manteniment d’altre 
    immobilitzat material 429.950,00
  214  Altres despeses de conservació, reparació 
    i manteniment 162.300,00
   2140001 Altres despeses de conservació, reparació 
    i manteniment 162.300,00

 22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES  6.545.712,07
  220  Material d’oficina 327.800,00
   2200001 Material ordinari no inventariable 109.300,00
   2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 218.500,00
  221  Subministraments   713.500,00
   2210001 Aigua i energia 395.000,00
   2210002 Combustible per a mitjans de transport 60.000,00
   2210003 Vestuari 100.000,00
   2210005 Productes farmacèutics i analítiques 1.500,00
   2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres 40.000,00
   2210089 Altres subministraments 117.000,00
  222  Comunicacions postals, telefòniques i altres 760.000,00
   2220001 Comunicacions postals, missatgeria i altres 100.000,00
   2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 
    adquirits altres entitats 660.000,00
  223  Transports 18.500,00
   2230001 Transports 18.500,00
  224  Despeses d’assegurances 667.487,77
   2240001 Despeses d’assegurances 667.487,77
  225  Tributs 5.000,00
   2250001 Tributs 5.000,00
  226  Despeses diverses 1.298.800,00
   2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats 
    de promoció 430.000,00
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     concepte  article  i per capítol

   2260002 Atencions protocol·làries i representatives 266.000,00
   2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 110.000,00
   2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 15.000,00
   2260011 Formació de personal propi 159.000,00
   2260089 Altres despeses diverses 318.800,00
  227  Treballs realitzats per altres empreses 2.060.500,00
   2270001 Neteja i sanejament 865.000,00
   2270005 Estudis i treballs tècnics 215.000,00
   2270008 Intèrprets i traductors 58.500,00
   2270089 Altres treballs realitzats per altres empreses 922.000,00
  228  Serveis informàtics i de telecomunicacions 694.124,30
   2280001 Serveis informàtics i telecomunicacions 
    realitzats per entitats de la Generalitat 187.620,00
   2280004 Serveis informàtics i telecomunicacions 
    realitzats per altres entitats  506.504,30

 23   INDEMNITZACIONS PER RAó DEL SERVEI  4.174.390,66
  230  Dietes, locomoció i trasllats 362.500,00
   230001 Dietes, locomoció i trasllats 362.500,00
  231  Altres indemnitzacions 3.661.890,66
   2310001 Altres indemnitzacions 3.661.890,66
  233  Fons d’acció social 150.000,00
   2330001 Fons d’acció social 150.000,00

 24   DESPESES DE PUBLICACIONS  550.000,00
  240  Despeses de publicacions 550.000,00
   2400001 Despeses de publicacions 550.000,00

4    TRANSFERÈNCIES CORRENTS   17.103.000,00

 48   A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI 
    DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS  17.103.000,00
  482  A altres institucions sense fi de lucre 17.103.000,00
   4820001 A altres institucions sense fi de lucre 3.000,00
   4820006 A grups parlamentaris 17.100.000,00

6    INVERSIONS REALS   7.723.217,48
 61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
    CONSTRUCCIONS  4.662.527,34
  610  Inversions en edificis i altres construccions 4.662.527,34
   6100001 Inversions en edificis i altres construccions 4.662.527,34
 62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 
    INSTAL.LACIONS I UTILLATGE  1.025.500,00
  620  Inversions en maquinària, instal.lacions 
    i utillatge 1.025.500,00
   6200001 Inversions en maquinària, instal.lacions 
    i utillatge 1.025.500,00

 64   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS  460.000,00
  640  Inversions en mobiliari i estris 460.000,00
   6400001 Inversions en mobiliari i estris 460.000,00
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Liquidació	del	pressupost	del	Parla-
ment	corresponent	al	primer	període	
del	2009
Tram. 23200009/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 63, 14.10.2009, DSPCP 95

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 d’octubre 
de 2009, ha examinat la liquidació del pressupost del 
Parlament corresponent al primer període del 2009 que 
ha presentat la Mesa Ampliada i, d’acord amb els apar-
tats 3.h i 4 de l’article 29 del Reglament del Parlament, 
ha aprovat la dita liquidació.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

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

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import Import Import total
     concepte  article  i per capítol

 65   INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 
    DE DADES I TELECOMUNICACIONS  1.425.190,14
  650  Inversions equips procés de dades 
    i telecomunicacions 1.425.190,14
   6500001 Inversions equips procés de dades 
    i telecomunicacions 1.425.190,14

 67   INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT 
    MATERIAL  150.000,00
  670  Inversions en altre immobilitzat material 150.000,00
   6700001 Inversions en altre immobilitzat material 150.000,00

8    ACTIUS FINANCERS   20.000,00
 83   CONCESSIó DE PRÉSTECS I BESTRETES 
    FORA DEL SECTOR PÚBLIC  20.000,00
  830  Concessió de préstecs i bestretes fora
     del sector públic 20.000,00
   8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 20.000,00
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