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

1.10.	 Resolucions

Resolució 546/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la gratuïtat de l’informe de salut necessari 
per a accedir al Programa de termalisme social de 
l’Imserso
Tram. 250-01751/08
Adopció p. 11

Resolució 555/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la instal·lació de sistemes d’informació 
als usuaris del tren d’alta velocitat de les comarques 
i zones turístiques per on passen
Tram. 250-01924/08
Adopció p. 11

Resolució 556/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la integració i, si és possible tècnicament, 
el soterrament de la línia ferroviària entre Lleida i la 
Pobla de Segur al pas per Balaguer (Noguera)
Tram. 250-01930/08
Adopció p. 12

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

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la revisió i la 
rectificació del projecte de traçat de la plataforma 
del tren d’alta velocitat al llarg del marge del Be-
sòs a Mollet del Vallès, Martorelles i Sant Fost de 
Campsentelles
Tram. 250-01921/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre l’arranjament i 
el condicionament de la rotonda de la intersecció de 
les carreteres N-II i GI-600, a Tordera
Tram. 250-01926/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de la circulació de l’Euromed a l’estació de 
Tarragona
Tram. 250-01932/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
diverses mesures per a pal·liar els efectes de les 
obres de l’estació de Sant Andreu Comtal del tren 
d’alta velocitat en el servei regional de la línia entre 
Portbou i Barcelona
Tram. 250-01940/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la realització 
d’una campanya per a augmentar el consum de la 
carn de xai
Tram. 250-02101/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la incentivació 
i la remuneració de l’activitat ramadera extensiva i 
de pasturatge als boscos
Tram. 250-02125/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’etiquetatge 
de la carn de xai
Tram. 250-02126/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’impuls del 
conreu de la vinya a l’Aran
Tram. 250-02159/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’oli d’oliva i l’increment de les inspeccions de control 
de l’etiquetatge
Tram. 250-02228/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre el suport i el 
foment de l’activitat agrària
Tram. 250-02252/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la paralització 
del procés d’ampliació de les zones vulnerables a la 
contaminació per nitrats procedents de fonts agràri-
es i sobre la gestió de l’ús de fertilitzants
Tram. 250-02253/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la programació 
de l’estudi geològic Geotreball IV per a la potenciació 
del conreu de la vinya a l’Alt Pirineu
Tram. 250-02264/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de l’oficina de correus de Mataró (Ma-
resme)
Tram. 250-02344/08
Retirada p. 14

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 del Consell de Governs 
Locals
Tram. 200-00068/08
Tramitació pel procediment d’urgència p. 14
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3.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop-
ció	de	resolucions

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la creació 
d’unitats d’atenció a persones amb esclerosi lateral 
amiotròfica
Tram. 250-02217/08
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
protocol d’atenció sanitària pluridisciplinari per al se-
guiment i el control mèdic dels malalts amb esclerosi 
lateral amiotròfica
Tram. 250-02218/08
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària al barri de Cap-
pont, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-02225/08
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
dels ajuts que estableix la Llei 2/1983, d’alta mun-
tanya, als estudiants universitaris del Berguedà, el 
Ripollès i la Garrotxa
Tram. 250-02238/08
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre la transforma-
ció del SES Josep Comas i Solà en institut d’ense-
nyament secundari, sobre l’ampliació de les instal-
lacions i sobre l’edificació d’un nou centre educatiu 
al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250-02251/08
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la retirada de 
la proposta de desplegament de l’ACUT Bages - 
Berguedà i sobre el garantiment del sistema actual 
d’atenció continuada a les àrees bàsiques de salut 
de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, 
Navarcles i Sant Vicenç de Castellet
Tram. 250-02261/08
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una taula de seguiment per a avaluar la situació 
dels treballadors autònoms
Tram. 250-02302/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament d’una escola a Santa 
Agnès, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02303/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la construcció 
del cinquè centre d’atenció primària a Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02304/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels efectius dels equips d’atenció primària a les àre-
es bàsiques de salut de Mollet del Vallès, la Llagosta, 
Martorelles i Parets del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02305/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una passera sobre el Besòs al Vallès Oriental
Tram. 250-02306/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la creació de 
jutjats de primera instància i d’instrucció a Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02307/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el doblatge en 
català de pel·lícules en tres dimensions
Tram. 250-02308/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre els ajuts als 
agricultors del Pla de l’Estany per la pedregada del 
juliol del 2009
Tram. 250-02309/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre l’estació de-
puradora d’aigües residuals de Serinyà (Pla de 
l’Estany)
Tram. 250-02310/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la partida de gestió de boscos privats
Tram. 250-02311/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la incentivació 
de la col·locació de contenidors refrigerats per a la 
recollida de bestiar mort
Tram. 250-02312/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la creació del 
Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de Cata-
lunya
Tram. 250-02313/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de recreixement de la presa de Margalef 
(Priorat)
Tram. 250-02314/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la substitució 
o la modificació de les barreres de seguretat de la 
carretera T-714
Tram. 250-02315/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la substitució 
o la modificació de les barreres de seguretat al tram 
entre Poboleda i la Bisbal de Falset de la carretera 
T-702
Tram. 250-02316/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un consultori mèdic a la Bisbal de Falset (Priorat)
Tram. 250-02317/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
boscos del Priorat, especialment els del Parc Natural 
del Montsant
Tram. 250-02318/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
a les estacions de Renfe de màquines expenedores 
de bitllets que acceptin el pagament amb targeta de 
crèdit o dèbit
Tram. 250-02319/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la substitució 
o la modificació de les barreres de seguretat al tram 
entre Falset i la Vilella Baixa de la carretera C-710
Tram. 250-02320/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la restitució 
del servei de trens de llarg recorregut amb parada 
a Reus (Baix Camp)
Tram. 250-02321/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21
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Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de les carreteres T-700 i TV-705 entre 
Prades i Vilanova de Prades
Tram. 250-02322/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de les carreteres T-701 a Albarca i C-242 
a Prades
Tram. 250-02323/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les línies aèries d’alta tensió elèctrica de la urba-
nització El Pinar, de Reus (Baix Camp)
Tram. 250-02324/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei ferroviari entre Reus i Barcelona i entre 
Reus i Tarragona amb l’augment de la freqüència 
de pas o de la capacitat dels combois
Tram. 250-02325/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’extensió del 
servei de rodalia de la línia 3 de Renfe fins a Ripoll
Tram. 250-02329/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’obtenció del 
certificat de qualificació individual en instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió
Tram. 250-02330/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02331/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
del tram del congost de Tresponts de la carretera 
C-14
Tram. 250-02334/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei d’autobusos d’Hispano Igualadina entre 
Reus i Tarragona
Tram. 250-02335/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el retorn de la 
documentació municipal confiscada per les tropes 
franquistes durant la Guerra Civil
Tram. 250-02338/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre els alumnes 
amb necessitats educatives especials de Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-02340/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
dels arcs del castell de Sant Ferran, de Figueres 
(Alt Empordà)
Tram. 250-02341/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’Oficina d’Acció Ciutadana de Mataró (Ma-
resme)
Tram. 250-02343/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de telefonia mòbil a Cabrils (Maresme)
Tram. 250-02345/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el finiment de 
les obres d’ampliació de la depuradora 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. 250-02347/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre els ajuts del 
Pla d’iniciatives de dinamització comarcal
Tram. 250-02348/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el foment de 
l’activitat logística
Tram. 250-02349/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre els serveis 
als usuaris del CAP Fontetes i sobre l’increment de 
facultatius i el millorament dels accessos al CAP 
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La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-02350/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres d’execució del projecte de prolongació 
del tram de la línia 2 del metro entre Poble Sec i 
Parc Logístic
Tram. 250-02355/08
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre els plans d’es-
tímul per a l’adquisició de vehicles
Tram. 250-02356/08
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
registre públic amb seu al Parlament dels estudis i 
els dictàmens encarregats pel Govern
Tram. 250-02357/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el règim d’in-
compatibilitats en l’elaboració d’informes per al Go-
vern i les imputacions pressupostàries dels estudis 
i els treballs tècnics
Tram. 250-02358/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió assessora dels estudis i els dictà-
mens encarregats pel Govern
Tram. 250-02359/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’increment 
de la freqüència de pas de la línia d’autobús entre 
Vilafranca del Penedès i Barcelona
Tram. 250-02360/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el trasllat de 
la caserna de bombers de Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès)
Tram. 250-02361/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la senyalització als carrils de sortida de les vies 

ràpides i sobre l’increment del control dels autobusos 
de viatgers
Tram. 250-02362/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la rehabilita-
ció urgent del túnel del Castell de Guardiola a la 
carretera C-16
Tram. 250-02363/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la rehabilita-
ció urgent del túnel de Guardiola de Berguedà a la 
carretera C-16
Tram. 250-02364/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’obertura del 
servei de consigna d’equipatges a l’estació de tren 
de Lleida (Segrià)
Tram. 250-02365/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’inici urgent de 
les obres d’arranjament de la coberta de l’IES Abat 
Oliba, de Ripoll
Tram. 250-02366/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una pista esportiva al CEIP Sagrat Cor de Solivella 
(Conca de Barberà)
Tram. 250-02367/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la compensa-
ció als ajuntaments per les bonificacions fiscals en 
l’impost sobre béns immobles de les entitats con-
cessionàries d’autopistes
Tram. 250-02368/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema per a dispensar la dosi prescrita de 
medicaments
Tram. 250-02369/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a rebre amb qualitat el senyal de tele-
visió digital terrestre al Maresme
Tram. 250-02370/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el traspàs de 
les competències de les capitanies marítimes a la 
Generalitat
Tram. 250-02371/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
Pla 2000E
Tram. 250-02372/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del Pla 2000E
Tram. 250-02373/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32
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Proposta de resolució sobre l’increment del 
període exempt de comptabilització a efectes de la 
prestació per desocupació
Tram. 250-02374/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la licitació, 
l’adjudicació i l’inici de les obres de l’anella viària 
del delta de l’Ebre
Tram. 250-02375/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la senyalització de les carreteres de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 250-02376/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona
Tram. 250-02377/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el condicio-
nament d’un antic tram entre la Pobla de Segur i 
Sort de la carretera N-260 com a àrea de lleure i 
d’observació de la natura
Tram. 250-02378/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la potenciació 
del turisme israelià al Pallars Sobirà, el Pallars Jus-
sà, l’Alta Ribagorça i l’Aran
Tram. 250-02379/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la continuï tat 
de la tasca del Laboratori Interprofessional Lleter 
de Catalunya
Tram. 250-02380/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la presenta-
ció al Parlament de les propostes del Departament 
d’Educació per a evitar que les vacances escolars 
del febrer afectin negativament les famílies
Tram. 250-02381/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’avançament 
del pagament de l’ajut de l’Estat per al lloguer d’ha-
bitatges per a joves
Tram. 250-02382/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un pla d’ajuts per a les editorials per a la digitalitza-
ció dels fons bibliogràfics i els nous títols en català
Tram. 250-02383/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les denominacions «vacances de Nadal» 
i «Setmana Santa» en el calendari escolar i sobre 
l’anul·lació del veto d’alguns equips directius escolars 
a la celebració d’aquestes festes
Tram. 250-02384/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre les llars d’in-
fants laborals
Tram. 250-02385/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la creació de 
llars d’infants laborals
Tram. 250-02386/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’ensenyament 
del català als casals catalans a l’exterior
Tram. 250-02387/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la llibertat de càtedra dels professors en l’elecció 
de la llengua dels llibres de text
Tram. 250-02388/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el servei de 
monitors i assistents per als alumnes amb disca-
pacitat
Tram. 250-02389/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la redacció i la 
signatura d’un pacte català contra la pobresa
Tram. 250-02390/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels ajuts per a les persones amb danys cerebrals
Tram. 250-02391/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts per a persones amb discapacitat psíquica
Tram. 250-02392/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució d’aprovació del Man-
dat marc del sistema públic audiovisual
Tram. 250-02393/08
Tramesa al Ple p. 37

Proposta de resolució sobre la realització 
de les proves de recuperació de l’educació secundà-
ria obligatòria i del batxillerat al setembre
Tram. 250-02394/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la regulació 
dels estudis oficials d’idiomes
Tram. 250-02395/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el requeriment 
de la disponibilitat de cinturons de seguretat per a la 
contractació d’autocars per al transport escolar
Tram. 250-02396/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la creació de 
l’Agència Catalana de la Dependència
Tram. 250-02397/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una pla de foment de l’educació en la solidaritat 
i els valors
Tram. 250-02398/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la consideració 
de la inclusió social de les persones amb discapa-
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citats en les polítiques de cooperació al desenvo-
lupament
Tram. 250-02399/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la presentació 
al Parlament de documentació relativa al suport 
econòmic del sistema educatiu
Tram. 250-02400/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’adequació al 
Pla d’escola inclusiva del programa de l’Estat «Es-
cola 2.0» i del Projecte 1x1
Tram. 250-02401/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
l’article 6.1 del Reial decret 1544/2007, relatiu a l’ac-
cés i l’ús dels mitjans de transport per persones amb 
discapacitat i l’elaboració d’un pla de supressió de 
barreres i d’utilització i adaptació dels transports 
públics col·lectius
Tram. 250-02402/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el pagament a 
la Universitat Politècnica de Catalunya de l’aportació 
econòmica compromesa en el Pla de millora del 
finançament de l’ensenyament superior
Tram. 250-02403/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’una estratègia de millorament de les àrees 
instrumentals, especialment de la de matemàtiques, 
a l’educació primària i secundària
Tram. 250-02404/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’una estratègia de lluita contra l’absentisme 
escolar
Tram. 250-02405/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment del genocidi armeni
Tram. 250-02406/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels accessos per carretera a l’aeroport d’Alguaire
Tram. 250-02407/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la promoció 
de la prova de detecció del virus de la immunodefi-
ciència humana
Tram. 250-02408/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat específica dels Mossos d’Esquadra per 
a la vigilància i la persecució dels delictes contra els 
vehicles de transport de mercaderies
Tram. 250-02409/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’avaluació de 
l’educació inclusiva amb relació als alumnes amb 

necessitats educatives especials associades a algun 
tipus de discapacitat
Tram. 250-02410/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment dels professors com a autoritat pública
Tram. 250-02411/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la signatura 
del Document de bones pràctiques als museus i els 
centres d’art
Tram. 250-02412/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
fons per a urgències socials destinat a les corpora-
cions locals
Tram. 250-02413/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels programes de gratuïtat dels llibres de text
Tram. 250-02414/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la promoció 
del consum de flors i plantes ornamentals
Tram. 250-02415/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les denominacions «vacances de Nadal» 
i «vacances de Setmana Santa» en el calendari 
escolar
Tram. 250-02416/08
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la modificació 
del procediment d’adjudicació d’herències intestades 
a la Generalitat
Tram. 250-02417/08
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre l’autorització 
d’una prova experimental sobre la selectivitat del 
vesc per a la captura d’ocells que inclogui la captura 
del tord a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-02418/08
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la partida pressupostària del Departament d’Educa-
ció destinada al pagament compensatori pel trans-
port escolar no obligatori a Castelló d’Empúries (Alt 
Empordà)
Tram. 250-02419/08
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la repara-
ció definitiva del passeig de s’Abanell, de Blanes 
(Selva)
Tram. 250-02420/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la planta de Lear a Roquetes (Baix Ebre), sobre 
la formació dels treballadors acomiadats i sobre la 
tramitació i l’execució de les infraestructures pen-
dents a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-02421/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre l’establiment 
del criteri de preu final amb l’impost sobre el valor 
afegit inclòs en els procediments de contractació 



Núm. 565 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 de novembre de 2009

7

SUMARI

pública quan intervinguin licitadors exempts de tri-
butació de l’impost sobre el valor afegit
Tram. 250-02422/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la modifica-
ció de l’Ordre IRP/352/2009, sobre l’obligació dels 
establiments d’hostalatge de remetre a la Direcció 
General de la Policia, per mitjans telemàtics, la in-
formació relativa a l’estada de les persones que 
s’hi allotgen
Tram. 250-02423/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el Pla territorial 
sectorial de política forestal 2005-2014
Tram. 250-02424/08
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la dotació 
pressupostària necessària per a atendre la preser-
vació i la millora de les finques agràries i forestals 
incloses en la Xarxa Natura 2000
Tram. 250-02425/08
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la priorització 
de les actuacions del Pla de sanejament de les ai-
gües residuals urbanes
Tram. 250-02426/08
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de 
la carretera GI-660 entre la Bisbal de l’Empordà i 
Calonge
Tram. 250-02427/08
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de 
la carretera GI-664 entre Cruïlles, Monells, Sant 
Sadurní de l’Heura i Cassà de la Selva
Tram. 250-02428/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per al millorament del Parc Agrari del Baix 
Llobregat
Tram. 250-02429/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el millorament 
i l’adequació de les instal·lacions de l’oficina de cor-
reus i telègrafs de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-02430/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres 
del Maresme
Tram. 250-02431/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’increment 
de vagons als trens de les línies entre Barcelona i 
el Maresme
Tram. 250-02432/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la conversió 
del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona 
en jutjat mercantil pur
Tram. 250-02433/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
període de transició comú en els processos de tras-
llat de funcionaris judicials
Tram. 250-02434/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el nomena-
ment dels funcionaris de reforç del Jutjat de Primera 
Instància núm. 7 de Tarragona
Tram. 250-02435/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres de l’autovia A-22, entre Lleida i Osca, 
al tram de la variant d’Almacelles
Tram. 250-02436/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la dotació 
del Solsonès amb un helicòpter durant els mesos 
d’estiu
Tram. 250-02437/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’avaluació de 
l’impacte ambiental causat en els ecosistemes de la 
Noguera de Cardós i la Noguera Pallaresa pel bui-
datge de la presa de Tavascan, al Pallars Sobirà
Tram. 250-02438/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la supressió 
dels passos a nivell de la xarxa ferroviària a la de-
marcació de Tarragona
Tram. 250-02439/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’ascensors amb capacitat suficient a l’estació de 
trens de Tarragona
Tram. 250-02440/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la reforma de 
l’andana de l’estació de trens de Tarragona
Tram. 250-02441/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de l’escola de Gombrèn (Ripollès) per al curs 2010-
2011
Tram. 250-02442/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un 
centre d’educació infantil i primària i d’un institut 
d’educació secundària per al curs 2010-2011 a la 
zona sud de Girona
Tram. 250-02443/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre de places a les escoles d’adults de Girona, 
Salt (Gironès), Blanes, Lloret de Mar (Selva) i Olot 
(Garrotxa) per al curs 2009-2010
Tram. 250-02444/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la presentació 
al Parlament d’un projecte de llei de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 250-02445/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una línia d’ajuts als agricultors del sector de l’oli-
vera de les Terres de l’Ebre i sobre l’establiment 
d’autoritzacions de caça de les espècies d’ocells 
que afecten aquest sector
Tram. 250-02446/08
Presentació p. 61

3.10.75.	 Procediments	d’actuació	davant	el	Tribu-
nal	Constitucional

Procediment per a la interposició d’un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Es-
tat 10/2009, del 20 d’octubre, de creació d’òrgans 
consultius de l’Estat en l’àmbit agroalimentari i de 
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determinació de les bases de representació de les 
organitzacions professionals agràries
Tram. 212-00004/08
Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu p. 62

3.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a lluitar contra les conductes il·lícites dels càrrecs 
públics
Tram. 300-00238/08
Presentació p. 62

Interpel·lació al Govern sobre els casos re-
cents de corrupció que són objecte d’investigació 
judicial
Tram. 300-00239/08
Presentació p. 62

Interpel·lació al Govern sobre les expecta-
tives davant de la Conferència de les Parts del Con-
veni de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, 
de Copenhaguen
Tram. 300-00240/08
Presentació p. 63

Interpel·lació al Govern sobre la política en 
matèria de joc
Tram. 300-00241/08
Presentació p. 63

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a afrontar la crisi econòmica
Tram. 300-00242/08
Presentació p. 63

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de suport a les persones en situació de dependèn-
cia
Tram. 300-00243/08
Presentació p. 63

4.	 INFORMACIÓ

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

Modificació del calendari de sessions ple-
nàries per al setè període de sessions (setembre-
desembre 2009)
Tram. 244-00015/08
Acord p. 64

Calendari de sessions plenàries per al vuitè 
període de sessions (gener-juliol 2010)
Tram. 244-00016/08
Acord p. 64

Constitució de l’Intergrup de Població, Des-
envolupament i Salut Reproductiva
Tram. 395-00010/08
Sol·licitud p. 64

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.05.	 Comissions	legislatives

Composició de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana
Tram. 410-00002/08
Substitució de diputats p. 65
Designació de la presidència p. 65
Substitució de diputats p. 65

Composició de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge
Tram. 410-00007/08
Substitució de diputats p. 65

Composició de la Comissió de Treball, In-
dústria, Comerç i Turisme
Tram. 410-00004/08
Substitució de diputats p. 65

Composició de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca
Tram. 410-00005/08
Substitució de diputats p. 65

Composició de la Comissió de Política 
Cultural
Tram. 410-00008/08
Substitució de diputats p. 65

Composició de la Comissió d’Educació i 
Universitats
Tram. 410-00009/08
Substitució de diputats p. 66

Composició de la Comissió de Benestar i 
Immigració
Tram. 410-00010/08
Substitució de diputats p. 66
Substitució de diputats p. 66

4.45.10.	 Comissions	específiques	creades	pel	
Reglament	o	per	lleis

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/08
Substitució de diputats p. 66

4.45.12.	 Comissions	específiques	de	seguiment

Composició de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones
Tram. 411-00001/08
Substitució de diputats p. 66

Composició de la Comissió sobre les Polí-
tiques de Joventut
Tram. 411-00002/08
Substitució de diputats p. 66

4.45.13.	 Comissions	específiques	d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Situació de les Persones amb Discapacitats
Tram. 406-00001/08
Substitució de diputats p. 67
Substitució de diputats p. 67

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
447/VIII, sobre el tractament de les discapacitats 
d’origen orgànic
Tram. 290-00392/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 67

Control del compliment de la Resolució 
461/VIII, sobre el pagament de les indemnitzacions 
per les expropiacions arran de les obres de desdo-
blament del tram de l’autovia entre Reus i Alcover
Tram. 290-00406/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 67

Control del compliment de la Resolució 
462/VIII, sobre la instal·lació d’una marquesina per 
als usuaris de l’autobús escolar i de la línia regular 
de transport de viatgers per carretera a Olesa de 
Bonesvalls (Alt Penedès)
Tram. 290-00407/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68
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Control del compliment de la Resolució 
469/VIII, sobre les necessitats d’escolarització i 
l’obertura de nous grups en els centres educatius 
del municipi de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 290-00414/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68

Control del compliment de la Resolució 
472/VIII, sobre el suport al Consell Regulador de 
la Denominació d’Origen Penedès pel que fa a la 
promoció de la varietat xarel·lo
Tram. 290-00416/08
Sol·licitud de pròrroga p. 69
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 69

Control del compliment de la Resolució 
473/VIII, sobre el manteniment del marc d’interlocu-
ció que configuren la Taula Sectorial Agrària de la 
Llet i l’Observatori de la Llet per a analitzar l’impacte 
de la desaparició del sistema de les quotes lleteres 
prevista per a l’any 2015, en el marc de la política 
agrària comuna, i proposar mesures que l’atenuïn
Tram. 290-00417/08
Sol·licitud de pròrroga p. 69
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 70

Control del compliment de la Resolució 
474/VIII, sobre el foment de les tècniques alterna-
tives de lluita contra les plagues i les malalties ve-
getals
Tram. 290-00418/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 
475/VIII, sobre la informació als cultivadors de tomà-
quets relativa a les línies d’assessorament i d’ajuts 
per a lluitar contra la plaga de la Tuta absoluta
Tram. 290-00419/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 52/VIII, 
sobre les polítiques en matèria de joventut
Tram. 390-00052/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 72

Control del compliment de la Moció 53/VIII, 
sobre la política econòmica i laboral per a crear ocu-
pació
Tram. 390-00053/08
Sol·licitud de pròrroga p. 73
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 73

Control del compliment de la Moció 54/VIII, 
sobre l’autorització d’ajornar en determinats supò-
sits el pagament de cotitzacions empresarials a la 
Seguretat Social
Tram. 390-00054/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 73

Control del compliment de la Moció 62/VIII, 
sobre l’execució de les inversions previstes pels 
pressupostos generals de l’Estat en virtut de la dis-
posició addicional tercera de l’Estatut
Tram. 390-00062/08
Designació de la Comissió competent p. 74

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’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el 
conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
sobre la situació del sector agrari català i sobre les 
accions per a donar resposta a les peticions d’aquest 
sector que van donar lloc als incidents entre mossos 
d’esquadra i pagesos a Reus (Baix Camp)
Tram. 354-00288/08
Sol·licitud i tramitació p. 74

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el con-
seller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre 
els incidents entre mossos d’esquadra i pagesos a 
Reus (Baix Camp)
Tram. 354-00291/08
Sol·licitud i tramitació p. 74

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants d’Unió de Pagesos davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè exposin la 
problemàtica derivada de l’assetjament psicològic 
rural (mobbing rural)
Tram. 356-00488/08
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Josep Mon-
tasell, president de la Fundació Agroterritori, davant 
la Comissió d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
perquè exposi els objectius d’aquesta entitat
Tram. 356-00498/08
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Joventut davant la Comissió sobre les Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre la política de con-
venis, ajuts i subvencions els beneficiaris dels quals 
són entitats juvenils
Tram. 356-00518/08
Sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Salvador 
Puig Rodríguez, president de GESFER, i de Xavier 
Flotats, director del centre tecnològic GIRO, davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per-
què informin sobre la gestió de les dejeccions rama-
deres i sobre les tecnologies per a llur eliminació o 
reaprofitament sostenible
Tram. 356-00519/08
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general de Joventut davant la Comissió sobre les 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre la po-
lítica de subvencions de la Secretaria General de 
Joventut
Tram. 356-00521/08
Sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la fundació Oncovallès davant la Comissió 
de Salut perquè expliquin els objectius i les accions 
d’aquesta fundació
Tram. 356-00524/08
Sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença d’una delega-
ció de Nicaragua davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat perquè informi sobre la situació de la 
cooperació catalana
Tram. 356-00525/08
Sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Cooperació al Desenvolupament del De-
partament de la Vicepresidència davant la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre 
l’estratègia de país prioritària a Nicaragua
Tram. 356-00526/08
Sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants d’Unió de Pagesos davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè valorin els 
incidents entre mossos d’esquadra i pagesos a Reus 
(Baix Camp)
Tram. 356-00527/08
Sol·licitud p. 76
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TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10.

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	546/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	la	gratuïtat	de	l’in-
forme	de	salut	necessari	per	a	accedir	
al	Programa	de	termalisme	social	de	
l’Imserso
Tram. 250-01751/08

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 41, 22.10.2009, DSPC-C 647

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 22 
d’octubre de 2009, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el restabliment de la gratuïtat de l’exa-
men de salut i del certificat necessari per a accedir al 
Programa de termalisme social de l’Imserso (tram. 
250-01751/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i la nova esmena signada per tots 
els grups parlamentaris d’acord amb l’article 146.2 del 
Reglament.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
treballant conjuntament amb l’Imserso per tal que l’in-
forme de salut requerit per a accedir al Programa de 
termalisme social sigui gratuït a partit del 2010.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2009

La secretària en funcions El vicepresident de la 
 Comissió en funcions  
 de president
M. Glòria Renom i Vallbona Lluís Postigo i Garcia

Resolució	555/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	instal·lació	de	sistemes	
d’informació	als	usuaris	del	tren	d’alta	
velocitat	de	les	comarques	i	zones	tu-
rístiques	per	on	passen
Tram. 250-01924/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 47, 04.11.2009, DSPC-C 659

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 4 de novembre de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la instal·lació de sistemes 
d’informació als usuaris del tren d’alta velocitat de les 
comarques i zones turístiques per on passen (tram. 250-
01924/08), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat que Adif i Renfe duguin a terme 
les actuacions següents en favor de les comarques que 
travessa el tren d’alta velocitat: 

1. Informar en les pantalles dels trens d’alta velocitat 
de les comarques o zones turístiques per on passen en 
aquell moment.

2. Introduir en la revista Paisajes, que es distribueix 
gratuïtament als usuaris del tren d’alta velocitat, repor-
tatges sobre les comarques i zones turístiques per on 
passa el tren d’alta velocitat sense aturar-s’hi.

3. Impulsar la instal·lació d’elements simbòlics a l’en-
torn de la línia d’alta velocitat que serveixin perquè els 
usuaris puguin identificar la zona o comarca per on 
passen.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2009

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	i	
la	rectificació	del	projecte	de	traçat	de	
la	plataforma	del	tren	d’alta	velocitat	al	
llarg	del	marge	del	Besòs	a	Mollet	del	
Vallès,	Martorelles	i	Sant	Fost	de	Camp-
sentelles
Tram. 250-01921/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 47, tinguda el dia 04.11.2009 (DSPC-
C 659).

Proposta	de	resolució	sobre	l’arranja-
ment	i	el	condicionament	de	la	rotonda	
de	la	intersecció	de	les	carreteres	N-II	i	
GI-600,	a	Tordera
Tram. 250-01926/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 47, tinguda el dia 04.11.2009 (DSPC-
C 659).

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	la	circulació	de	l’Euromed	a	
l’estació	de	Tarragona
Tram. 250-01932/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 47, tinguda el dia 04.11.2009 (DSPC-
C 659).

Resolució	556/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	integració	i,	si	és	pos-
sible	tècnicament,	el	soterrament	de	la	
línia	ferroviària	entre	Lleida	i	la	Pobla	de	
Segur	al	pas	per	Balaguer	(Noguera)
Tram. 250-01930/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 47, 04.11.2009, DSPC-C 659

Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 4 de novembre de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’elaboració de projectes 
per a la integració i el soterrament de la línia ferroviària 
entre Lleida i La Pobla de Segur a Balaguer (Noguera) 
(tram. 250-01930/08), presentada pel Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
55308).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sotmetre 
a informació pública els estudis i els projectes per a 
integrar i, si és possible tècnicament, soterrar, la línia 
de ferrocarril entre Lleida i la Pobla de Segur al pas per 
Balaguer (Noguera).

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2009

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’etiquetat-
ge	de	la	carn	de	xai
Tram. 250-02126/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca en la sessió núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 
(DSPC-C 658).

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	
del	conreu	de	la	vinya	a	l’Aran
Tram. 250-02159/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca en la sessió núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 
(DSPC-C 658).

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	de	l’oli	d’oliva	i	l’increment	de	les	
inspeccions	de	control	de	l’etiquetatge
Tram. 250-02228/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca en la sessió núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 
(DSPC-C 658).

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	i	
el	foment	de	l’activitat	agrària
Tram. 250-02252/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca en la sessió núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 
(DSPC-C 658).

Proposta	de	resolució	sobre	l’adop-
ció	de	diverses	mesures	per	a	pal·liar	
els	efectes	de	les	obres	de	l’estació	de	
Sant	Andreu	Comtal	del	tren	d’alta	ve-
locitat	en	el	servei	regional	de	la	línia	
entre	Portbou	i	Barcelona
Tram. 250-01940/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 47, tinguda el dia 04.11.2009 (DSPC-
C 659).

Proposta	de	resolució	sobre	la	realitza-
ció	d’una	campanya	per	a	augmentar	el	
consum	de	la	carn	de	xai
Tram. 250-02101/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca en la sessió núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 
(DSPC-C 658).

Proposta	de	resolució	sobre	la	incenti-
vació	i	la	remuneració	de	l’activitat	ra-
madera	extensiva	i	de	pasturatge	als	
boscos
Tram. 250-02125/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca en la sessió núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 
(DSPC-C 658).
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TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

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	del	Consell	de	Governs	
Locals
Tram. 200-00068/08

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
61797).

Tràmits afectats: a partir del de presentació d’esmenes 
a la totalitat.

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	paralit-
zació	del	procés	d’ampliació	de	les	zo-
nes	vulnerables	a	la	contaminació	per	
nitrats	procedents	de	fonts	agràries	i	
sobre	la	gestió	de	l’ús	de	fertilitzants
Tram. 250-02253/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca en la sessió núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 
(DSPC-C 658).

Proposta	de	resolució	sobre	la	progra-
mació	de	l’estudi	geològic	Geotreball	IV	
per	a	la	potenciació	del	conreu	de	la	vi-
nya	a	l’Alt	Pirineu
Tram. 250-02264/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca en la sessió núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 
(DSPC-C 658).

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	servei	de	l’oficina	de	correus	
de	Mataró	(Maresme)
Tram. 250-02344/08

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61730).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
04.11.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	protocol	d’atenció	sanitària	pluri-
disciplinari	per	al	seguiment	i	el	control	
mèdic	dels	malalts	amb	esclerosi	lateral	
amiotròfica
Tram. 250-02218/08

Esmenes presentades
Reg. 61167 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 28.10.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
61167)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a accele-
rar els treballs ja endegats, en el marc del Pla Director 
sociosanitari, per establir les Bases per l’ordenació 
de l’atenció integral de les malalties neurològiques 
que cursen amb discapacitat, entre les quals s’inclou 
l’ELA.»

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’unitats	d’atenció	a	persones	amb	es-
clerosi	lateral	amiotròfica
Tram. 250-02217/08

Esmenes presentades
Reg. 61166 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 28.10.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
61166)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a avan-
çar en la creació d’una aliança estratègica de centres 
de Catalunya que, mitjançant un treball en xarxa, mi-
llorarà l’atenció a les persones afectades amb ELA, 
oferint –entre altres activitats– un major suport als 
professionals dels hospitals de proximitat i d’atenció 
primària.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’atorga-
ment	dels	ajuts	que	estableix	la	Llei	
2/1983,	d’alta	muntanya,	als	estudiants	
universitaris	del	Berguedà,	el	Ripollès	i	
la	Garrotxa
Tram. 250-02238/08

Esmenes presentades
Reg. 61390 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 29.10.2009

Esmena presentada pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 61390)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, d’acord amb la Llei 2/1983, de 9 de març, 
d’alta muntanya, i en base a la disponibilitat pressupos-
tària, a contemplar la possibilitat que les comarques del 
Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa siguin incloses en 
les bases de la propera convocatòria d’ajuts universita-
ris (beques APA) per tal que els estudiants residents en 
aquestes comarques en puguin ser beneficiaris.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	al	barri	de	Cappont,	de	Lleida	(Se-
grià)
Tram. 250-02225/08

Esmenes presentades
Reg. 61045 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 29.10.2009

Esmena presentada pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 61045)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a pros-
seguir l’anàlisi continuada de les necessitats d’escola-
rització de la zona del barri de Cappont de la ciutat 
de Lleida (Segrià) i a continuar donant-los resposta, si 
escau, mitjançant la construcció d’un centre d’educació 
secundària, tenint en compte la disponibilitat pressu-
postària.»
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Proposta	de	resolució	sobre	la	retira-
da	de	la	proposta	de	desplegament	de	
l’ACUT	Bages	-	Berguedà	i	sobre	el	ga-
rantiment	del	sistema	actual	d’atenció	
continuada	a	les	àrees	bàsiques	de	sa-
lut	de	Sant	Joan	de	Vilatorrada,	Sant	
Fruitós	de	Bages,	Navarcles	i	Sant	Vi-
cenç	de	Castellet
Tram. 250-02261/08

Esmenes presentades
Reg. 61389 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 28.10.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
61389)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
Salut a seguir treballant per buscar el consens amb 
tots els actors territorials –Govern Territorial de Sa-
lut (GTS) del Bages/Solsonès, Ajuntaments i Consens 
Comarcals– amb relació al desplegament de l’ACUT 
(Atenció Continuada Urgències de base Territorials) 
Bages.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfor-
mació	del	SES	Josep	Comas	i	Solà	en	
institut	d’ensenyament	secundari,	sobre	
l’ampliació	de	les	instal·lacions	i	sobre	
l’edificació	d’un	nou	centre	educatiu	al	
barri	de	la	Trinitat	Vella,	de	Barcelona
Tram. 250-02251/08

Esmenes presentades
Reg. 61225 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 29.10.2009

Esmena presentada pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 61225)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern que durant 
l’actual curs escolar, en el marc del Consorci d’Edu-
cació de Barcelona i mitjançant la programació edu-
cativa, es determini l’oferta d’estudis postobligatoris 
d’alta qualitat que cal impartir a la SES Josep Comes i 
Solà, de Barcelona. Així mateix, se seguirà impulsant la 
continuïtat de la formació de l’alumnat del centre mit-
jançant l’orientació escolar i acadèmica, especialment 
adreçada a l’alumnat amb major risc d’abandonament 
prematur dels estudis.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	cinquè	centre	d’atenció	pri-
mària	a	Granollers	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02304/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	efectius	dels	equips	d’atenció	pri-
mària	a	les	àrees	bàsiques	de	salut	de	
Mollet	del	Vallès,	la	Llagosta,	Martore-
lles	i	Parets	del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02305/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	taula	de	seguiment	per	a	avaluar	
la	situació	dels	treballadors	autònoms
Tram. 250-02302/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	i	la	posada	en	funcionament	
d’una	escola	a	Santa	Agnès,	a	la	Roca	
del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02303/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.



Núm. 565 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 de novembre de 2009

19

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’estació	
depuradora	d’aigües	residuals	de	Seri-
nyà	(Pla	de	l’Estany)
Tram. 250-02310/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	partida	de	gestió	de	boscos	pri-
vats
Tram. 250-02311/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incen-
tivació	de	la	col·locació	de	contenidors	
refrigerats	per	a	la	recollida	de	bestiar	
mort
Tram. 250-02312/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	jutjats	de	primera	instància	i	d’ins-
trucció	a	Granollers	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02307/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
als	agricultors	del	Pla	de	l’Estany	per	la	
pedregada	del	juliol	del	2009
Tram. 250-02309/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).
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3.10.25.

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	consultori	mèdic	a	la	Bis-
bal	de	Falset	(Priorat)
Tram. 250-02317/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	boscos	del	Priorat,	especialment	
els	del	Parc	Natural	del	Montsant
Tram. 250-02318/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
del	Col·legi	Oficial	de	Dietistes	Nutrici-
onistes	de	Catalunya
Tram. 250-02313/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’execució	
de	les	obres	de	recreixement	de	la	pre-
sa	de	Margalef	(Priorat)
Tram. 250-02314/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	substi-
tució	o	la	modificació	de	les	barreres	de	
seguretat	de	la	carretera	T-714
Tram. 250-02315/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).
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3.10.25.

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	les	carreteres	T-700	
i	TV-705	entre	Prades	i	Vilanova	de	Pra-
des
Tram. 250-02322/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	les	carreteres	T-701	
a	Albarca	i	C-242	a	Prades
Tram. 250-02323/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	soter-
rament	de	les	línies	aèries	d’alta	tensió	
elèctrica	de	la	urbanització	El	Pinar,	de	
Reus	(Baix	Camp)
Tram. 250-02324/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	a	les	estacions	de	Renfe	de	màqui-
nes	expenedores	de	bitllets	que	accep-
tin	el	pagament	amb	targeta	de	crèdit	
o	dèbit
Tram. 250-02319/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	restitu-
ció	del	servei	de	trens	de	llarg	recorre-
gut	amb	parada	a	Reus	(Baix	Camp)
Tram. 250-02321/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).
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3.10.25.

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. 250-02327/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’extensió	
del	servei	de	rodalia	de	la	línia	3	de	Ren-
fe	fins	a	Ripoll
Tram. 250-02329/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.
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3.10.25.

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. 250-02333/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’arranja-
ment	del	tram	del	congost	de	Tresponts	
de	la	carretera	C-14
Tram. 250-02334/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	servei	d’autobusos	d’Hispano	
Igualadina	entre	Reus	i	Tarragona
Tram. 250-02335/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obtenció	
del	certificat	de	qualificació	individual	
en	instal·lacions	elèctriques	de	baixa	
tensió
Tram. 250-02330/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	del	CAP	Fontetes,	de	Cerdanyola	
del	Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02331/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	direc-
tor	urbanístic	per	a	la	concreció	i	la	deli-
mitació	de	la	reserva	de	sòl	per	a	l’esta-
bliment	de	l’eix	Transversal	Ferroviari
Tram. 250-02332/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.
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Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	alum-
nes	amb	necessitats	educatives	espe-
cials	de	Montcada	i	Reixac	(Vallès	Oc-
cidental)
Tram. 250-02340/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabi-
litació	dels	arcs	del	castell	de	Sant	Fer-
ran,	de	Figueres	(Alt	Empordà)
Tram. 250-02341/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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. 250-02342/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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. 250-02337/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).
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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. 250-02346/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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. 250-02347/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
del	Pla	d’iniciatives	de	dinamització	co-
marcal
Tram. 250-02348/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	l’Oficina	d’Acció	Ciutadana	de	
Mataró	(Maresme)
Tram. 250-02343/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	servei	de	telefonia	mòbil	a	Ca-
brils	(Maresme)
Tram. 250-02345/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.
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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. 250-02351/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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. 250-02352/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	serveis	
als	usuaris	del	CAP	Fontetes	i	sobre	l’in-
crement	de	facultatius	i	el	millorament	
dels	accessos	al	CAP	La	Farigola,	de	
Cerdanyola	del	Vallès	(Vallès	Occiden-
tal)
Tram. 250-02350/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	licitació	
de	les	obres	d’execució	del	projecte	de	
prolongació	del	tram	de	la	línia	2	del	me-
tro	entre	Poble	Sec	i	Parc	Logístic
Tram. 250-02355/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	plans	
d’estímul	per	a	l’adquisició	de	vehicles
Tram. 250-02356/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

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. 250-02353/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 61989), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.

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. 250-02354/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62161).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2009 al 10.11.2009).

Finiment del termini: 11.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	comissió	assessora	dels	estudis	i	
els	dictàmens	encarregats	pel	Govern
Tram. 250-02359/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre-
ment	de	la	freqüència	de	pas	de	la	línia	
d’autobús	entre	Vilafranca	del	Penedès	
i	Barcelona
Tram. 250-02360/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	registre	públic	amb	seu	al	Parla-
ment	dels	estudis	i	els	dictàmens	en-
carregats	pel	Govern
Tram. 250-02357/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	règim	
d’incompatibilitats	en	l’elaboració	d’in-
formes	per	al	Govern	i	les	imputacions	
pressupostàries	dels	estudis	i	els	tre-
balls	tècnics
Tram. 250-02358/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabi-
litació	urgent	del	túnel	del	Castell	de	
Guardiola	a	la	carretera	C-16
Tram. 250-02363/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabi-
litació	urgent	del	túnel	de	Guardiola	de	
Berguedà	a	la	carretera	C-16
Tram. 250-02364/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	trasllat	
de	la	caserna	de	bombers	de	Vilafranca	
del	Penedès	(Alt	Penedès)
Tram. 250-02361/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	senyalització	als	carrils	de	
sortida	de	les	vies	ràpides	i	sobre	l’in-
crement	del	control	dels	autobusos	de	
viatgers
Tram. 250-02362/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	pista	esportiva	al	CEIP	
Sagrat	Cor	de	Solivella	(Conca	de	Bar-
berà)
Tram. 250-02367/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	compen-
sació	als	ajuntaments	per	les	bonifica-
cions	fiscals	en	l’impost	sobre	béns	im-
mobles	de	les	entitats	concessionàries	
d’autopistes
Tram. 250-02368/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
del	servei	de	consigna	d’equipatges	a	
l’estació	de	tren	de	Lleida	(Segrià)
Tram. 250-02365/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	ur-
gent	de	les	obres	d’arranjament	de	la	
coberta	de	l’IES	Abat	Oliba,	de	Ripoll
Tram. 250-02366/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	traspàs	
de	les	competències	de	les	capitanies	
marítimes	a	la	Generalitat
Tram. 250-02371/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	Pla	2000E
Tram. 250-02372/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	sistema	per	a	dispensar	la	
dosi	prescrita	de	medicaments
Tram. 250-02369/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	rebre	amb	qualitat	el	
senyal	de	televisió	digital	terrestre	al	
Maresme
Tram. 250-02370/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	licita-
ció,	l’adjudicació	i	l’inici	de	les	obres	de	
l’anella	viària	del	delta	de	l’Ebre
Tram. 250-02375/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	senyalització	de	les	carrete-
res	de	les	Terres	de	l’Ebre
Tram. 250-02376/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	del	Pla	2000E
Tram. 250-02373/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	període	exempt	de	comptabilització	
a	efectes	de	la	prestació	per	desocupa-
ció
Tram. 250-02374/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	poten-
ciació	del	turisme	israelià	al	Pallars	So-
birà,	el	Pallars	Jussà,	l’Alta	Ribagorça	
i	l’Aran
Tram. 250-02379/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	continuï-
tat	de	la	tasca	del	Laboratori	Interpro-
fessional	Lleter	de	Catalunya
Tram. 250-02380/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	convo-
catòria	del	Consell	de	Seguretat	Urbana	
de	Barcelona
Tram. 250-02377/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	condi-
cionament	d’un	antic	tram	entre	la	Po-
bla	de	Segur	i	Sort	de	la	carretera	N-260	
com	a	àrea	de	lleure	i	d’observació	de	
la	natura
Tram. 250-02378/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.



9 de novembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 565

34

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	les	denominacions	«vacan-
ces	de	Nadal»	i	«Setmana	Santa»	en	el	
calendari	escolar	i	sobre	l’anul·lació	del	
veto	d’alguns	equips	directius	escolars	
a	la	celebració	d’aquestes	festes
Tram. 250-02384/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	al	Parlament	de	les	propostes	del	
Departament	d’Educació	per	a	evitar	
que	les	vacances	escolars	del	febrer	
afectin	negativament	les	famílies
Tram. 250-02381/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’avança-
ment	del	pagament	de	l’ajut	de	l’Estat	
per	al	lloguer	d’habitatges	per	a	joves
Tram. 250-02382/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’ensenya-
ment	del	català	als	casals	catalans	a	
l’exterior
Tram. 250-02387/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	llibertat	de	càtedra	dels	pro-
fessors	en	l’elecció	de	la	llengua	dels	
llibres	de	text
Tram. 250-02388/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	llars	
d’infants	laborals
Tram. 250-02385/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	llars	d’infants	laborals
Tram. 250-02386/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	dels	ajuts	per	a	les	persones	amb	
danys	cerebrals
Tram. 250-02391/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	convo-
catòria	d’ajuts	per	a	persones	amb	dis-
capacitat	psíquica
Tram. 250-02392/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	servei	de	
monitors	i	assistents	per	als	alumnes	
amb	discapacitat
Tram. 250-02389/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	redacció	
i	la	signatura	d’un	pacte	català	contra	
la	pobresa
Tram. 250-02390/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	crea-
ció	de	l’Agència	Catalana	de	la	Depen-
dència
Tram. 250-02397/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	d’aprovació	del	
Mandat	marc	del	sistema	públic	audio-
visual
Tram. 250-02393/08

Tramesa al Ple

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	realit-
zació	de	les	proves	de	recuperació	de	
l’educació	secundària	obligatòria	i	del	
batxillerat	al	setembre
Tram. 250-02394/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
ció	dels	estudis	oficials	d’idiomes
Tram. 250-02395/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	al	Parlament	de	documentació	re-
lativa	al	suport	econòmic	del	sistema	
educatiu
Tram. 250-02400/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adequa-
ció	al	Pla	d’escola	inclusiva	del	progra-
ma	de	l’Estat	«Escola	2.0»	i	del	Projec-
te	1x1
Tram. 250-02401/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conside-
ració	de	la	inclusió	social	de	les	perso-
nes	amb	discapacitats	en	les	polítiques	
de	cooperació	al	desenvolupament
Tram. 250-02399/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	paga-
ment	a	 la	Universitat	Politècnica	de	
Catalunya	de	l’aportació	econòmica	
compromesa	en	el	Pla	de	millora	del	fi-
nançament	de	l’ensenyament	superior
Tram. 250-02403/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	d’una	estratègia	de	millora-
ment	de	les	àrees	instrumentals,	espe-
cialment	de	la	de	matemàtiques,	a	l’edu-
cació	primària	i	secundària
Tram. 250-02404/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	l’article	6.1	del	Reial	decret	1544/2007,	
relatiu	a	l’accés	i	l’ús	dels	mitjans	de	
transport	per	persones	amb	discapa-
citat	i	l’elaboració	d’un	pla	de	supres-
sió	de	barreres	i	d’utilització	i	adaptació	
dels	transports	públics	col·lectius
Tram. 250-02402/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	dels	accessos	per	carretera	a	l’ae-
roport	d’Alguaire
Tram. 250-02407/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	de	la	prova	de	detecció	del	virus	de	
la	immunodeficiència	humana
Tram. 250-02408/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reconei-
xement	del	genocidi	armeni
Tram. 250-02406/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	reconei-
xement	dels	professors	com	a	autoritat	
pública
Tram. 250-02411/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	unitat	específica	dels	Mossos	
d’Esquadra	per	a	la	vigilància	i	la	per-
secució	dels	delictes	contra	els	vehicles	
de	transport	de	mercaderies
Tram. 250-02409/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’avaluació	
de	l’educació	inclusiva	amb	relació	als	
alumnes	amb	necessitats	educatives	
especials	associades	a	algun	tipus	de	
discapacitat
Tram. 250-02410/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	del	consum	de	flors	i	plantes	orna-
mentals
Tram. 250-02415/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	de	les	denominacions	«vacances	
de	Nadal»	i	«vacances	de	Setmana	San-
ta»	en	el	calendari	escolar
Tram. 250-02416/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61593 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Irene Rigau i Oli-
ver, diputada, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució:

Exposició de motius

La Llei d’Educació estableix, en el seu article 54.1: Cor-
respon al Departament fixar el calendari escolar per als 
ensenyaments obligatoris i postobligatoris, que ha de 
comprendre entre cent setanta-cinc i cent setanta-vuit 
dies lectius per curs, i determinar els períodes lectius i 
els períodes de vacances.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	fons	per	a	urgències	socials	desti-
nat	a	les	corporacions	locals
Tram. 250-02413/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
dels	programes	de	gratuïtat	dels	llibres	
de	text
Tram. 250-02414/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.11.2009 al 18.11.2009).

Finiment del termini: 19.11.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2009.
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establece en el artículo 442.13.1 que la Generalitat de 
Cataluña, en aquellas sucesiones en las que haya sido 
declarada heredera, destinará los bienes heredados o 
su producto o valor a establecimientos de asistencia 
social o a instituciones de cultura, preferentemente del 
municipio de la última residencia habitual del causante 
en Cataluña.

El artículo 12 del Decreto 244/1995, de 1 de agosto, 
sobre creación de la Junta Distribuidora de Herencias 
y regulación de las actuaciones administrativas de la 
sucesión intestada a favor de la Generalitat de Cataluña, 
determina que la Junta Distribuidora de Herencias es 
el órgano competente para la distribución y liquidaci-
ón de los bienes de los que la Generalitat haya sido 
declarada heredera intestada. Igualmente, es la Junta 
Distribuidora de Herencias la encargada de realizar las 
averiguaciones pertinentes y designar a los beneficiarios 
y su participación en la herencia.

La ambigüedad e indeterminación de los términos 
utilizados en el referido Decreto en lo que hace refe-
rencia a la designación de los beneficiarios por parte 
de la Junta Distribuidora de Herencias puede dar lugar 
a situaciones de preferencia en la adjudicación, siendo 
conveniente que la designación de los beneficiarios y 
la participación en la herencia se haga en función de 
los proyectos presentados por las entidades solicitantes 
y para ello es conveniente que se publicite el caudal 
pendiente de distribución.

En este sentido, sería conveniente aplicar por analogía 
los principios que en materia de subvenciones establece 
el artículo 94 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de 
diciembre, del Texto refundido de la Ley de Finanzas 
Públicas de Cataluña, esto es, la concurrencia compe-
titiva en el procedimiento de concesión. Asimismo, pa-
rece oportuno dotar a todo el proceso de la necesaria 
transparencia y objetividad y, para ello, publicar en el 
DOGC la convocatoria de adjudicación del caudal de la 
herencia intestada constituida a favor de la Generalitat 
para que en régimen de pública concurrencia puedan 
optar los establecimientos de asistencia social o a insti-
tuciones de cultura, mediante la pertinente presentación 
de proyectos, al caudal intestado.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Mixto, 
presenta la siguiente,

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a modificar el procedimiento de adjudicación 
de herencias intestadas de la Generalitat de Cataluña a 
fin de dotarlo de la necesaria transparencia y objetivi-
dad que se basará en los siguientes principios:

a) Publicidad en el DOGC de la convocatoria para la 
adjudicación del caudal de la herencia intestada consti-
tuida a favor de la Generalitat para promover el régimen 
de pública concurrencia entre las entidades que cumplan 
los requisitos que establece el artículo 442.13.1 del Li-
bro IV del Código Civil de Cataluña.

b) Adjudicación por la Junta Distribuidora de Heren-
cias de los bienes heredados o su producto o valor a 
establecimientos de asistencia social o a instituciones 

Vist que una Comissió del Consell Escolar de Catalunya 
ha proposat que el Govern canviï la denominació dels 
períodes de vacances actuals substituint les vacances de 
Nadal per «vacances d’hivern» i les vacances de Set-
mana Santa per «vacances de primavera».

Ateses les conseqüències d’aquesta proposta en l’àmbit 
cultural i social.

Atesa la realitat social i cultural de Catalunya.

Atès que a la gran majoria de països d’Europa quan 
coincideixen els períodes de vacances amb festes se-
nyalades de caràcter religiós ben arrelades a la societat, 
aquestes conserven la denominació tradicional. Com 
és el cas de les vacances de la Toussaint i les vacan-
ces de Noël a França; les vacances de Weihnachten, 
les vacances de Ostern i les vacances de Himmelfahrt/
Pfingsten a Alemanya; les Christmas holidays a Suècia 
i al Regne Unit i les vacances de Ascencion i Pentecôte 
a Bèlgica.

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:

– Mantenir la denominació «Vacances de Nadal» i «Va-
cances de Setmana Santa» quan els períodes no lectius 
coincideixin amb aquestes festes.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Irene Rigau i Oliver
Portaveu del G. P. de Diputada del G.P. de
Convergència i Unió Convergència i Unió

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi-
ficació	del	procediment	d’adjudicació	
d’herències	intestades	a	la	Generalitat
Tram. 250-02417/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 61657 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución para que 
sea substanciada en la Comisión de Economía, Finanzas 
y Presupuesto

Exposición de motivos

La Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del 
Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, 



9 de novembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 565

44

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

els ocells un cop netejats i alliberats, el barraquer ha de 
garantir la seva supervivència. A les Terres de l’Ebre hi 
ha unes 200 llicències de caça de barraquers, malgrat 
les dificultats dels darrers anys.

El tipus de vesc utilitzat per capturar fringíl·lids i tords 
és el mateix i ha estat contrastat que es pot netejar 
sense afectar a la capacitat de supervivència de l’ocell. 
El tord no és una espècie amenaçada i el mètode amb 
vesc pot ser selectiu, com ho demostrarà la prova ex-
perimental.

Tot i això, el departament en la seva resolució només 
permet caçar amb vesc als que tingueren llicència per 
fringíl·lids abans del 2009, circumstància que a les Ter-
res de l’Ebre no existeix i que per tant impedirà que 
aquesta prova experimental es dugui a terme a les Ter-
res de l’Ebre.

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 autoritzar una prova experimental sobre la se-
lectivitat del vesc per a la captura d’ocells que inclogui 
la captura del tord a les Terres de l’Ebre, mitjançant el 
procediment d’autoritzacions excepcionals.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafel Luna i Vivas

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	partida	pressupostària	del	Depar-
tament	d’Educació	destinada	al	paga-
ment	compensatori	pel	transport	esco-
lar	no	obligatori	a	Castelló	d’Empúries	
(Alt	Empordà)
Tram. 250-02419/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 61788 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Enric 
Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposta de resolució, per tal que sigui 
substanciada a la Comissió d’Educació i Universitats: 

Exposició de motius

Fa pocs dies que els ciutadans de Castelló d’Empúries 
han conegut que a partir del 4 de novembre el servei de 

de cultura, preferentemente del municipio de la última 
residencia habitual del causante en Cataluña, siempre 
que hayan concurrido en el procedimiento presentando 
proyectos que cumplan los requisitos de la convocato-
ria.

Palau del Parlament, 26 de octubre de 2009

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto GP Mixto

Proposta	de	resolució	sobre	l’autorit-
zació	d’una	prova	experimental	sobre	
la	selectivitat	del	vesc	per	a	la	captura	
d’ocells	que	inclogui	la	captura	del	tord	
a	les	Terres	de	l’Ebre
Tram. 250-02418/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 61787 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael Luna i 
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la 
següent Proposta de resolució, per tal que sigui substan-
ciada a la Comissió de Medi Ambient i Habitatge: 

Exposició de motius

El Departament de Medi Ambient i Habitatge va apro-
var la Resolució de 17 de juliol de 2009, per la qual 
s’aprova la prova experimental sobre la selectivitat del 
vesc per a la captura d’ocells fringíl·lids durant l’any 
2009 a Catalunya mitjançant el procediment d’autorit-
zacions excepcionals.

La resolució permet capturar ocells fringíl·lids. Aquest 
tipus d’ocells són, en molts casos, una espècie protegida 
i amenaçada. La seva captura es permet per la seva pos-
terior exhibició i sempre que es faci de forma selectiva i 
únicament es tracti d’ocells mascles. Els ocells capturats 
han de netejar-se i alliberar-se. La captura de fringíl·lids 
té molta acceptació a la Catalunya central on hi ha unes 
6.000 llicències de caça d’aquest estil.

La caça amb barraca o parany és una tradició amb molta 
implantació a les Terres de l’Ebre. Aquest estil de caça 
tradicional es realitza amb una substància enganxosa 
que és el vesc i l’ocell capturat és el tord. El tord no 
és cap espècie amenaçada. En els darrers anys, molts 
caçadors han vist com aquest mètode tradicional ha es-
tat perseguit i sancionat en raó a determinades normes 
europees. Als barraquers se’ls hi ha exigit tant que el 
procediment no fos massiu i que fos selectiu, alhora que 
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Exposició de motius

El dia 21 d’octubre el municipi de Blanes va patir un 
fort temporal que va causar grans danys al Passeig de 
S’Abanell. Aquest temporal es va endur part d’aquest 
Passeig a la zona dels càmpings i ha deixat com a re-
sultat un gran forat ena questa zona. Aquest tram dels 
càmpings no és la primera vegada que pateix desper-
fectes d’aquest tipus ja que fa mes de tres anys que pa-
teix incidents similars als ocasionats per el temporal 
d’aquests dies.

Els fenòmens meteorològics d’aquestes característi-
ques no són responsabilitat del Govern però si que és 
responsabilitat seva les condicions amb les quals els 
municipis les han de suportar i afrontar, i en aquest cas 
com hem pogut comprovar no sempre és així, degut als 
incompliments i retards en la millora de moltes de les 
infraestructures necessàries per evitar aquests desastres, 
en el cas de Blanes és evident que la manca de previsió 
i planificació del Govern de la Generalitat en l’arranja-
ment del Passeig S’Abanell de Blanes, és la causa dels 
danys desmesurats que la tempesta dels passats dies ha 
ocasionat.

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 presentar de manera urgent la proposta d’actu-
ació per a l’arranjament definitiu del Passeig S’Abanell 
de Blanes i el seu calendari d’execució.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Enric Millo i Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	la	continuï-
tat	de	la	planta	de	Lear	a	Roquetes	(Baix	
Ebre),	sobre	la	formació	dels	treballa-
dors	acomiadats	i	sobre	la	tramitació	i	
l’execució	de	les	infraestructures	pen-
dents	a	les	Terres	de	l’Ebre
Tram. 250-02421/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 61790 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Bertomeu 
i Bertomeu, Josep Enric Millo i Rocher, Rafael Luna i 
Vivas diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent Proposta de resolució per tal que sigui subs-

bus escolar del migdia (transport no obligatori) quedarà 
suspès dos dies a la setmana (dimecres i divendres) pels 
alumnes de d’aquest municipi.

Els problemes que ocasionarà aquesta decisió són, apart 
del cost que suposarà per les famílies tenir que abonar 
el preu del dinar dels seus fills a l’escola d’aquest dos 
dies, molts altres, com per exemple la saturació que pot 
suposar això pel servei de menjador de l’escola afecta-
da, l’increment de torns de menjador que hauran de fer 
i per tan com a conseqüència la contractació de més 
monitors i fins i tot el fet de que aquesta situació porti 
a tenir que anular per part del centre d’alguna activitat 
extraescolar.

Després de varies reunions entre les AMPES afectades, 
els representants del Consell Comarcal i del Departa-
ment d’Educació l’únic argument utilitzat per part de 
l’administració per haver pres aquesta decisió és la falta 
de fons.

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 incrementar la partida pressupostaria del De-
partament d’Educació destinada al pagament compen-
satori pel Transport Escolar no obligatori al Municipi 
de Castelló d’Empúries (Alt Empordà) per tal d’evitar 
que s’hagin de suprimir el bus escolar del migdia dos 
dies a la setmana.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Enric Millo i Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	definitiva	del	passeig	de	s’Abanell,	
de	Blanes	(Selva)
Tram. 250-02420/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 61789 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Enric 
Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra 
presenten la següent Proposta de resolució, per tal que 
sigui substanciada a la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge: 

Fascicle segon
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es vulguin autoocupar en projectes de microempreses 
en nous jaciments d’ocupació.

4. Incrementar els recursos públics destinats a la for-
mació d’aturats que es destinen a les comarques de les 
Terres de l’Ebre.

5. Accelerar la tramitació i execució dels projectes 
d’obres en infraestructures pendents a les comarques de 
l’Ebre que han de millorar la seva situació competitiva 
per a acollir projectes empresarials.

Palau del Parlament de Catalunya, 26 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Juan Bertomeu i Ber-
tomeu, Josep Enric Millo i Rocher, Rafel Luna i Vivas

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	del	criteri	de	preu	final	amb	l’im-
post	sobre	el	valor	afegit	inclòs	en	els	
procediments	de	contractació	pública	
quan	intervinguin	licitadors	exempts	
de	tributació	de	l’impost	sobre	el	valor	
afegit
Tram. 250-02422/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 61821 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Treball, Indústria 
Comerç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez i Pilar Pifarré i Matas, 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 sobre l’establiment del 
criteri de preu final amb IVA inclòs en els pro-
cediments de contractació pública quan inter-
vinguin licitadors exempts d’IVA, en particular 
les entitats del Tercer Sector

Exposició de motius

Com estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de con-
tractes del sector públic, els procediments de contracta-
ció han d’arribar a la selecció de l’oferta econòmicament 
més avantatjosa. Per tal d’arribar-hi, es tenen en con-
sideració diferents paràmetres de valoració prèviament 
seleccionats, entre els quals, el preu acostuma a ser el 
concepte més determinant i, en alguns casos, pot arribar 
a ser l’únic.

El preu que finalment acabin ofertant els diferents lici-
tadors variarà addicionalment si incorporen l’IVA o no 
en el preu final en funció de la naturalesa del licitador 
o del servei que presta.

tanciada en la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme: 

Exposició de motius

El tancament de l’empresa Lear a Roquetes (Baix Ebre) 
amb l’acomiadament de 518 treballadors posa en evi-
dència que les Terres de l’Ebre, continuen abandonades 
per part de l’administració autonòmica.

La destrucció dels 518 llocs de treball, si és te en compte 
la població ocupada, representen comparativament a les 
Terres de l’Ebre una més situació més dramàtica que el 
tancament d’alguna de les grans empreses automobilís-
tiques de l’àrea metropolitana.

Però darrera del tancament de la planta de Lear a Ro-
quetes, hi ha tot un seguit d’incompliments en matèria 
d’infraestructures principalment que allunyen les Terres 
de l’Ebre dels principals pols industrials i econòmics 
de Catalunya i de la resta de l’Estat. Sense aquestes 
infraestructures, les plantes industrials de les Terres 
de l’Ebre competeixen en desavantatge amb la resta de 
plantes industrials.

El tancament de Lear és el tancament de la principal 
empresa industrial de les Terres de l’Ebre. Deixa sense 
feina directament a 518 persones que difícilment troba-
ran recol·locació en un altre empresa de característiques 
similars a la zona. Això implicarà que hauran de can-
viar la seva orientació professional cap a altres sectors. 
Però la resta de sectors que donen ocupació en aquetes 
comarques no passa per millors moments. El sector del 
moble del Montsià ha acomiadat 1.500 persones en el 
darrer any.

La deslocalització de la planta de Lear de Roquetes cap 
a Hongria, es fruit d’una política que no ha garantit ni 
les infraestructures, ni les condicions de competitivitat 
que les empreses necessiten.

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. Dur a terme les accions necessàries per tal que l’em-
presa Lear no deslocalitzi la seva planta de Roquetes 
(Baix Ebre) cap a Hongria, evitant l’acomiadament del 
518 treballadors de la planta.

2. Realitzar, a través del Departament de Treball, una 
aplicació estricta dels requisits establerts a la llei per a 
autoritzar un expedient de treball que afecti a la plan-
ta de Lear de Roquetes (Baix Ebre), amb l’objectiu de 
que es garanteix la continuïtat de la planta i d’una part 
important dels llocs de treball actuals.

3. Que en el cas que es produeixin acomiadaments a la 
planta de Lear de Roquetes, exigir a l’empresa l’aplicació 
d’un Pla Social que contempli tota la despesa necessària 
en formació dels treballadors acomiadats per millorar 
la seva ocupabilitat, plans d’outplacement, i projectes 
de suport financer i assessorament als treballadors que 
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intervinguin licitadors exempts d’IVA, en particular les 
entitats del Tercer Sector.»

Parlament de Catalunya, 13 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de Conver-
gència i Unió; Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat 
del G. P. de Convergència i Unió; Pilar Pifarré i Matas, 
diputada del G.P. de Convergència i Unió

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi-
ficació	de	l’Ordre	IRP/352/2009,	sobre	
l’obligació	dels	establiments	d’hosta-
latge	de	remetre	a	la	Direcció	General	
de	la	Policia,	per	mitjans	telemàtics,	la	
informació	relativa	a	l’estada	de	les	per-
sones	que	s’hi	allotgen
Tram. 250-02423/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61822 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Xavier Crespo i Llo-
bet, 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

El passat 3 de juliol es va aprovar l’Ordre IRP/352/2009, 
publicada el 17 de juliol al DOGC 5423, sobre l’obliga-
ció dels establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya 
de remetre a la Direcció General de la Policia, per mit-
jans telemàtics, la informació relativa a l’estada de les 
persones que s’hi allotgen.

Aquesta nova Ordre exigeix als establiments hotelers 
a trametre la notificació d’allotjament de persones per 
duplicat i mitjançant dos canals diferents; el telemàtic 
i l’escrit.

El sector hoteler ens ha fet arribar el seu malestar al 
respecte, atès que aquesta fórmula de control duplica, de 
forma totalment innecessària, les exigències que s’han 
de complir, afectant de forma negativa al servei que 
presta l’hotel als seus clients, i generant inconvenients 
a nivell pràctic i d’operativa laboral.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució: 

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a modificar l’Ordre IRP/352/2009 per tal que 
la notificació de dades de persones allotjades en establi-
ments hotelers no es faci de forma duplicada i incorpori 

Aquest és el cas de les entitats sense ànim de lucre, com 
ara les entitats del Tercer Sector, exemptes de tributació 
de l’IVA per l’article 20.Tres de la Llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit. En les 
seves ofertes el preu que presenten no inclou l’IVA ja 
que n’estan exemptes de tributació.

Fins aquí no hi hauria cap problema si totes les ofertes 
presentades a concurs públic provinguessin de licita-
dors amb el mateix règim tributari, però la majoria de 
vegades, no és el cas. Per tant, el fet d’introduir l’IVA o 
no pot resultar discriminatori per una de les parts, tant 
quan es determina el llindar per concórrer als contractes 
públics, és a dir, pel pressupost màxim de licitació, com 
a l’hora de comparar les ofertes presentades.

Com que la Llei 30/2007 de contractes del sector públic 
no estableix quin criteri s’utilitzarà sobre el què integra 
el concepte preu, és l’òrgan consultiu de contractació o 
el Tribunal qui interpretarà el criteri a seguir. I la inter-
pretació majoritària pels òrgans consultius de contracta-
ció o els Tribunals en els procediments de contractació 
pública és comparar el preu sense IVA.

Si es compara el preu sense IVA, el licitador no exempt 
d’IVA en surt beneficiat, mentre que és discriminato-
ri pels licitadors exempts d’IVA ja que en el preu que 
oferten no poden deduir-se l’IVA suportat, cosa que sí 
que pot fer la resta.

Si bé des del punt de vista del licitador és prou clar 
veure qui n’és beneficiat, és necessari veure també quin 
és l’efecte sobre l’entitat del sector públic d’aquesta ma-
joritària interpretació.

En efecte, i sent normal que l’entitat del sector públic no 
pot deduir-se l’IVA suportat, el preu final que haurà de 
pagar serà més alt si l’adjudicació es dóna al licitador 
no exempt de tributació de l’IVA, ja que haurà escollit 
l’oferta més barata sense IVA però a l’hora d’abonar-ho, 
hi haurà d’incloure l’impost.

Si es té en compte que la Llei 30/2007 de contractes 
del sector públic, a més a més de consagrar el principi 
d’igualtat dels licitadors i la seva no discriminació, té 
com a finalitat l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
control de la despesa lligada a l’ús eficient dels fons 
públics en la realització d’obres, l’adquisició de béns i 
la contractació de serveis, la interpretació majoritària 
no acaba vetllant per aquest objectiu.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent proposta de resolució amb 
la finalitat que des de la Junta Consultiva de Contracta-
ció Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que 
depèn del Departament d’Economia i Finances, quan 
intervinguin licitadors que no tenen el mateix règim 
tributari, s’estableixi com a criteri per a la valoració del 
concepte preu el preu final amb IVA inclòs.

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir, com a regla general de la Junta Con-
sultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat 
de Catalunya, el criteri de preu final amb IVA inclòs 
en els procediments de contractació pública, quan hi 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
pressupostària	necessària	per	a	aten-
dre	la	preservació	i	la	millora	de	les	fin-
ques	agràries	i	forestals	incloses	en	la	
Xarxa	Natura	2000
Tram. 250-02425/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61824 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Ramon Espadaler 
i Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució

Proposta de resolució sobre la necessària do-
tació pressupostaria per atendre la preservació 
i millora de les finques agràries i/o forestals 
incloses a la Xarxa Natura 2000

Exposició de motius

Després de dues ampliacions successives de les zones 
incloses a la Xarxa Natura 2000, amb no poques dificul-
tats i incomprensions per part d’Ajuntaments, pagesos i 
altres agents territorials, el Govern ha tancat el mapa de 
la Xarxa Natura 2000 a Catalunya i, segons informaci-
ons del mateix Govern, aquest ha estat acceptat per les 
autoritats comunitàries.

En el llarg procés de definició i de delimitació dels es-
pais a incloure dins l’esmentada Xarxa, el Govern, par-
ticularment per boca del Conseller de Medi Ambient i 
Habitatge, ha manifestat en diverses ocasions la voluntat 
de compensar aquells territoris que per la seva inclusió a 
la Xarxa Nartura 2000, veuran considerablement limitat 
el seu potencial productiu (cas de les Zones d’Espe-
cial Protecció per a les Aus ZEPAS), o incrementada 
la necessitat de gestionar llurs finques amb criteris de 
sostenibilitat (cas de moltes finques forestals).

Per aquesta raó el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a implemen-
tar les dotacions pressupostàries oportunes i suficients 
per tal de compensar degudament els territoris inclosos 
a la Xarxa Natura 2000.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

elements que no suposin una afectació al bon funciona-
ment i servei dels establiments hotelers».

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Crespo i Llobet
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	terri-
torial	sectorial	de	política	forestal	2005-
2014
Tram. 250-02424/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 61823 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Ramon Espadaler 
i Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució

Proposta de resolució sobre el Pla Territorial 
Sectorial de Política Forestal 2005-2014

Exposició de motius

La Llei Forestal catalana estableix que el Govern plas-
marà i concretarà els principals eixos de la política fo-
restal en el Pla Sectorial de Política Forestal, per període 
plurianuals. L’any 2004 va finir el darrer Pla Forestal, 
raó per la qual el Govern va iniciar els treballs previs de 
redacció del nou Pla Forestal, amb l’horitzó 2005-2014. 
Des d’aleshores han estat moltes les ocasions en les que 
el Govern ha manifestat la voluntat d’aprovar l’esmentat 
Pla, però la realitat demostra que a dia d’avui, passats 5 
anys, aquest no ha estat encara aprovat.

Per aquesta raó el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el Pla 
General de Política Forestal 2005-2014, recuperant, des 
de la perspectiva financera, les anualitats perdudes dels 
anys 2005, 2006 i 2007. Aquest Pla haurà de contemplar 
els compromisos financers del Govern en matèria de 
política forestal, així com les principals línies estratè-
giques a seguir en l’horitzó del 2014.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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gües Residuals Urbanes (PSARU) 2009-2014 a l’hora 
de prioritzar-ne les actuacions.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
en	el	traçat	de	la	carretera	GI-660	entre	
la	Bisbal	de	l’Empordà	i	Calonge
Tram. 250-02427/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 61826 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Dilmé i Vert, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent

Proposta de resolució per garantir la cobertura 
de telefonia mòbil en el traçat de la carretera 
GI-660 entre els municipis de la Bisbal d’Empordà 
i Calonge (Baix Empordà)

Exposició de motius

Les actuals necessitats comunicatives fan imprescindi-
ble que la cobertura de la telefonia mòbil arribi a tots 
els indrets de Catalunya. No disposar de cobertura per 
part de les principals companyies de telefonia mòbil 
provoca perjudicis clars a la gent que hi viu però també 
tant a empreses i professionals com a persones que estan 
de pas i turistes. Aquest darrer punt, precisament, dóna 
una mala imatge afegida del país que no ens podem 
permetre.

La carretera GI-660 que uneix els municipis de la Bisbal 
d’Empordà i Calonge, al Baix Empordà, pateix greus 
deficiències de cobertura de mòbil en la major part de 
seu recorregut. Aquesta carretera s’utilitza especialment 
els mesos d’estiu com a ruta alternativa d’accés a la 
Costa Brava centre tant per part dels residents a la zona 
com també per part de nombrosos turistes, atesa la se-
nyalització viària establerta per la mateixa Generalitat, 
responsable de la via.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a 
terme les gestions necessàries per garantir la correcta 

Proposta	de	resolució	sobre	la	prioritza-
ció	de	les	actuacions	del	Pla	de	saneja-
ment	de	les	aigües	residuals	urbanes

Tram. 250-02426/08

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 61825 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Ramon Espadaler 
i Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució

Proposta de resolució sobre la priorització de les 
actuacions del Pla de Sanejament de les Aigües 
Residuals Urbanes (PSARU)

Exposició de motius

El sanejament de les aigües residuals urbanes és un 
dels principals objectius de la política de l’aigua del 
Govern català, que es concreta en el Pla de Saneja-
ment d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU). Atesa la 
complexitat, extensió i el gran nombre d’infraestruc-
tures necessàries, el desplegament del PSARU es fa 
per etapes, amb l’objectiu d’assolir gradualment els 
objectius de la Directiva Marc de l’Aigua. Actual-
ment, el Govern està desplegant les actuacions inclo-
ses en l’escenari 2009-2014, que consta de centenars 
d’actuacions disperses arreu del país. Malgrat això, i 
per tal d’avençar en la consecució eficient dels objec-
tius del PSARU, es fa recomanable establir criteris 
de priorització que ordenin el gruix d’actuacions de 
l’escenari 2009-2014 amb criteris de màxima eficièn-
cia des dels punts de vista ambiental i econòmic. Un 
d’aquests criteris, de fàcil objectivació, és donar prio-
ritat a aquelles actuacions pendents que es trobin al si 
d’algunes de les Zones Vulnerables per contaminació 
per nitrats que, recentment, ha ampliat el Govern.

Per aquesta raó el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en 
compte la darrera declaració de Zones Vulnerables es-
tablerta pel Govern de la Generalitat com a criteri per al 
desplegament de l’escenari del Pla de Sanejament d’Ai-
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cobertura de telefonia mòbil en el traçat de la carretera 
GI-664.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Dilmé i Vert
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	al	millorament	del	Parc	
Agrari	del	Baix	Llobregat
Tram. 250-02429/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61828 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep Lluís Cleries i 
Gonzàlez, i Xavier Pallarès i Povill, 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

Des de l’Unió de Pagesos del Baix Llobregat s’han man-
tingut reunions amb les diferents formacions polítiques 
amb la finalitat de millorar el Parc Agrari el Baix Llo-
bregat. En aquest sentit des del Sindicat es proposen un 
seguit de mesures.

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 impulsar conjuntament amb les altres admi-
nistracions i membres del consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat:

1. Crear una unitat de control de disciplina urbanís-
tica.

2. Impulsar la millora de la xarxa de reg.

3. Arranjar la xarxa de drenatge.

4. Estudiar fórmules adequades per a evitar l’abando-
nament i la degradació de les terres de cultiu, atès l’en-
velliment de la població activa agrària.

5. Estudiar fórmules per a evitar l’abandonament de 
terres de cultiu.

6. Agilitzar els treballs per la modificació del Pla Espe-
cial del Parc Agrari.

7. Estudiar les fórmules per tal de minimitzar els danys 
a l’agricultura causats per la fauna salvatge.

cobertura de telefonia mòbil en el traçat de la carretera 
GI-660.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Dilmé i Vert
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
en	el	traçat	de	la	carretera	GI-664	entre	
Cruïlles,	Monells,	Sant	Sadurní	de	l’Heu-
ra	i	Cassà	de	la	Selva
Tram. 250-02428/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 61827 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Dilmé i Vert, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent

Proposta de resolució per garantir la cobertura 
de telefonia mòbil en el traçat de la carretera 
GI-664 entre els municipis de Cruïlles - Monells - 
Sant Sadurní de l’Heura (Baix Empordà) i Cassà 
de la Selva (Gironès)

Exposició de motius

Les actuals necessitats comunicatives fan imprescindi-
ble que la cobertura de la telefonia mòbil arribi a tots 
els indrets de Catalunya. No disposar de cobertura per 
part de les principals companyies de telefonia mòbil 
provoca perjudicis clars a la gent que hi viu però també 
tant a empreses i professionals com a persones que estan 
de pas i turistes. Aquest darrer punt, precisament, dóna 
una mala imatge afegida del país que no ens podem 
permetre.

La carretera GI-664 uneix els municipis de Cruïlles - 
Monells - Sant Sadurní de l’Heura (Baix Empordà) i 
Cassà de la Selva (Gironès), i pateix greus deficiències 
de cobertura de mòbil en la major part de seu recor-
regut.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a 
terme les gestions necessàries per garantir la correcta 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme les gestions necessàries davant la 
Societat estatal Correos y Telégrafos per tal que pro-
cedeixi a la millora i adequació de les instal·lacions de 
la seva oficina ubicada al carrer Santiago Rusinyol de 
Pineda de Mar (Maresme).

Palau del Parlament, 27 d’octubre 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	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	les	carreteres	del	Maresme
Tram. 250-02431/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61830 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

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

Les actuals necessitats comunicatives fan imprescindi-
ble que la cobertura de la telefonia mòbil arribi a totes 
les poblacions de Catalunya. La necessitat de disposar 
de telefonia mòbil és essencial per cobrir les necessitats 
de comunicació de les persones que hi viuen, a més de 
ser imprescindible per a les empreses i professionals 
i ser una qüestió de vital transcendència en situaci-
ons d’emergència de tot tipus, així com per afavorir la 
igualtat d’oportunitats en tot el territori català, ja que 
disposar de la senyal de telefonia permet disposar al-
hora d’internet. No disposar de cobertura per part de 
les principals companyies de telefonia mòbil provoca 
perjudicis clars també a les persones de pas i turistes. 
Aquest darrer punt, precisament, dóna una mala imatge 
del país que no ens podem permetre.

Moltes carreteres de la comarca del Maresme pateixen 
deficiències de cobertura de mòbil en alguns trams del 
seu recorregut, fet que fa necessària una actuació de les 
companyies de telefonia mòbil per a solventar aquesta 
situació.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme les gestions necessàries davant els 

8. Estudiar la possibilitat d’implantar agropols per a 
serveis agraris.

9. Donar suport a les Associacions de Defensa Vegetal.

10. Donar suport a la formació continuada per a la pa-
gesia.

11. Donar suport al programa rural d’acollida que s’ha 
posat en marxa des de la Fundació Pagesos Solidaris.

12. Donar un impuls definitiu al Producte Fresc del Parc 
Agrari.

13. Donar suport a les explotacions agràries del Parc 
Agrari.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; Xa-
vier Pallarès i Povill, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	i	l’adequació	de	les	instal·lacions	
de	l’oficina	de	correus	i	telègrafs	de	Pi-
neda	de	Mar	(Maresme)
Tram. 250-02430/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61829 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

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 Societat estatal Correos y Telégrafos, al municipi 
de Pineda de Mar (Maresme), presta els seus serveis 
en unes oficines centrals ubicades al carrer Santiago 
Rusinyol.

Aquestes oficines estan instal·lades en un edifici d’una 
antiguitat considerable, i per tant, és necessària una ade-
quació i millora del mateix per tal de donar un millor 
servei als usuaris, ja que disposa d’unes instal·lacions 
interiors sense les mínimes condicions ni comoditats 
(manca de lavabos públics, absència de llocs per seure 
amb comoditat) ni estan adequades per a persones amb 
mobilitat reduïda, al no disposar d’una rampa d’accés 
per accedir al interior de l’oficina.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent
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entre Barcelona i la comarca del Maresme en les hores 
de més trànsit de viatgers.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Morell i Comas
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	conver-
sió	del	Jutjat	de	Primera	Instància	núm.	
7	de	Tarragona	en	jutjat	mercantil	pur
Tram. 250-02433/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61832 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, i 
Núria de Gispert i Català, diputats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que dispo-
sen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

EL Jutjat de Primera Instància número 7 de Tarragona 
porta conjuntament assumptes civils i la totalitat de les 
qüestions mercantils de la demarcació de Tarragona.

L’increment dels assumptes mercantils, especialment els 
concursals, fruit de la situació econòmica, ha portat a 
una situació insostenible a aquest Jutjat, qüestió que és 
constata si tenim en compte que en els darrers 10 mesos 
s’ha produït una petició massiva de trasllat de personal 
que hi presta els seus serveis.

Entenem que no pot aplaçar-se de cap de les maneres la 
transformació d’aquest Jutjat de Primera Instància, en 
un Jutjat Mercantil pur.

Les dades del Deganat dels Jutjats de la ciutat de Tar-
ragona reflexen que:

organismes competents per tal de garantir la correcta 
cobertura de telefonia mòbil a les carreteres de la co-
marca del Maresme.

Palau del Parlament, 27 d’octubre 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’increment	
de	vagons	als	trens	de	les	línies	entre	
Barcelona	i	el	Maresme
Tram. 250-02432/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 61831 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Politica Territorial

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

El Maresme és una àrea molt important en nombre de 
desplaçaments a Catalunya. Tot i això el sistema ferro-
viari es troba en unes condicions bastant precàries de 
mobilitat. El territori no està prou ben comunicat i les 
connexions existents no responen a les necessitats reals 
de la població.

Des del Maresme, i més concretament l’alt Maresme, 
es dirigeixen trens cap a Girona, Barcelona i viceversa. 
Són milers els usuaris d’aquestes línies: des d’estudiants 
i treballadors que diàriament utilitzen la xarxa de trens 
de RENFE per poder anar a Barcelona com els turistes 
i visitants.

En hores de més confluència, molts dels trens que co-
breixen aquestes línies no tenen suficient capacitat per 
donar un bon servei als seus usuaris. Hi ha un nombre 
important d’usuaris que han de viatjar drets perquè no 
hi ha suficients seients. Són moltes les reclamacions 
que s’han fet a RENFE per part dels usuaris, però no 
hi hagut les millores necessàries per donar un servei 
de qualitat.

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 actuacions necessàries –instant 
el Ministeri de Foment i l’operadora Renfe– per tal d’in-
crementar el nombre de vagons dels trens de les línies 
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Any/Assumptes Civils Mercantils

Any 2007 201 302 (15 sol·licituds concursals)
Any 2008 385 592 (75 sol·licituds concursals)
Any 2009 (22-10) 250 600 (90 sol·licituds concursals)

Resulta del tot incomprensible que poblacions com Ba-
dajoz amb 685.000 habitants, i amb 13.000 societats re-
gistrades; i Valladolid amb 529.000 habitants, i 22.000 
societats registrades, hagin, pel Real Decret 167/2009, 
constituït Jutjats Mercantils, mentre que Tarragona, amb 
789.000 habitants i quasi 40.000 societats registrades, 
no és té coneixement de la petició per part del Govern 
de la Generalitat de la creació de Jutjat Mercantil.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a sol·licitar 
la conversió immediata en Jutjat Mercantil pur, l’actual 
Jutjat de Primera Instància número 7 de Tarragona.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Núria de Gis-
pert i Català, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	període	de	transició	comú	en	els	
processos	de	trasllat	de	funcionaris	ju-
dicials
Tram. 250-02434/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61833 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, i 
Núria de Gispert i Català, diputats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que dispo-
sen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

Els Jutjats de Catalunya es veuen abocats a constants 
canvis en la destinació dels funcionaris que treballen en 
el seguiment dels processos judicials.

La substitució dels funcionaris que treballen en els Jut-
jats, no deixa de provocar una situació traumàtica en la 
continuïtat dels procediments.

Aquesta situació s’agreuja, si els procediments que es 
duen a terme són de clara especialització, com succeeix 
en determinats procediments de Jutjats Mercantils, So-
cials o fins i tot del Contenciós Administratiu.

És per això que considerem necessari la implantació 
d’un procediment previ als trasllats pel qual la trans-
ició entre el personal que ha optat i obtingut una altra 
plaça en un altre Jutjat pugui donar a conèixer al seu 
substitut la situació dels expedients i de determinats 
procediments judicials.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a estudiar la 
creació d’un període de transició comú en els processos 
de trasllat de funcionaris judicials que permeti l’apre-
nentatge i coneixement per part dels nous funcionaris 
que hagin d’ocupar la plaça que es deixa vacant, de la 
situació dels expedients i dels principals procediments, 
i especialment cal adoptar aquestes mesures de forma 
urgent en aquells Jutjats, que per la seva temàtica, se-
gueixin procediments complexos o poc habituals.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Núria de Gis-
pert i Català, diputada del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	finalitza-
ció	de	les	obres	de	l’autovia	A-22,	entre	
Lleida	i	Osca,	al	tram	de	la	variant	d’Al-
macelles
Tram. 250-02436/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61835 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

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

Actualment les obres de l’autovia A-22 entre Lleida i 
Osca progressen a ritme desigual, i en alguns casos, 
amb un retard considerable. En concret, la variant d’Al-
macelles, un element important de cara a la dinamit-
zació de l’aeroport d’Alguaire, no serà operativa fins a 
l’estiu del 2011, tot i que es va anunciar que aquest tram 
estaria operatiu al llarg del 2010.

Efectivament, el tram lleidatà de la variant d’Almacelles 
és el que pateix més retard. Actualment les màquines 
només hi estan aplanant el terreny i, per tant, es pot 
afirmar que, en aquest tram, les obres encara es troben 
en la seva fase més inicial.

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 requerir al Ministerio de Fomento, l’acom-
pliment del període acordat per a la finalització de les 
obres de l’autovia Lleida-Osca (A-22), en el tram de la 
variant d’Almacelles.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Marta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	nome-
nament	dels	funcionaris	de	reforç	del	
Jutjat	de	Primera	Instància	núm.	7	de	
Tarragona
Tram. 250-02435/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61834 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, i 
Núria de Gispert i Català, diputats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que dispo-
sen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

EL Jutjat de Primera Instància número 7 de Tarragona 
porta conjuntament assumptes civils i la totalitat de les 
qüestions mercantils de la demarcació de Tarragona.

L’increment dels assumptes mercantils, especialment 
els concursals, fruit de la situació econòmica, ha portat 
a una situació insostenible a aquest Jutjat.

S’han denegat reiteradament les peticions de nomena-
ment de funcionaris de reforç; després de la insistència 
s’han adoptat unes mesures de reforç que resulten del 
tot insuficients i ineficients.

Les perllongacions de jornada per a dues funcionàries 
del Cos de Gestió Processal, i la designació d’un Ma-
gistrat i Secretari Judicial per les vistes civils alleuge-
reixen, tan sols lleument, la situació actual.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a nomenar 
urgentment, d’acord amb les reiterades peticions efec-
tuades des del mateix Jutjat, els funcionaris de reforç 
necessaris per a pal·liar la situació d’insostenibilitat a 
la que s’ha vist abocada el Jutjat de Primera Instància 
número 7 de Tarragona.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Núria de Gis-
pert i Català, diputada del G. P. de CiU
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helicòpter, durant els tres mesos d’estiu, a la comarca 
del Solsonès.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep M. Pelegrí i Aixut
Portaveu del G. P. de CiU Portaveu adjunt del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’avalua-
ció	de	l’impacte	ambiental	causat	en	els	
ecosistemes	de	la	Noguera	de	Cardós	i	
la	Noguera	Pallaresa	pel	buidatge	de	la	
presa	de	Tavascan,	al	Pallars	Sobirà
Tram. 250-02438/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61837 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, Agustí López i Pla, i Marta Alòs i 
Lòpez, 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 per tal d’avaluar el greu 
impacte ambiental causat en els ecosistemes 
fluvials dels rius Noguera de Cardós i Noguera 
Pallaresa pel buidatge de la Presa de Tavascan, 
Pallars Sobirà, efectuat el 14 d’octubre de 2009 
per l’empresa Fecsa Endesa

Exposició de motius

El dimecres 14 d’octubre l’empresa Fecsa Endesa va ini-
ciar el buidatge de l’embassament de Tavascan, al mu-
nicipi de Lladorre, amb l’objectiu de facilitar les obres 
de manteniment i reparació de la galeria de pressió de 
la central hidràulica de Llavorsí i de la seva presa.

Els dies previs a l’esmentat desembassament la Societat 
de Pescadors de Tírvia-Cardós i els Ajuntaments de 
Lladorre i de Vall de Cardós van expressar públicament 
la seva extrema preocupació pels estralls que aquest 
buidatge podia ocasionar a la població de truites i als 
ecosistemes fluvials d’un dels rius més ben conservats 
de Catalunya.

El 16 d’octubre, la referida Societat de Pescadors de 
Tírvia-Cardós va denunciar al diari Segre l’elevada 
mortaldat de truites i expressava una rotunda queixa 
a la Direcció General del Medi Natural del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya.

Diverses fotografies i pel·lícules gravades per videoafec-
cionats permeten constatar que l’obertura de comportes 

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
del	Solsonès	amb	un	helicòpter	durant	
els	mesos	d’estiu

Tram. 250-02437/08

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 61836 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió fent ús del que disposen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució

Exposició de motius

El Consell Comarcal del Solsonès ha tingut sempre una 
especial cura per la protecció dels seus paisatges i per a 
la protecció de la natura.

Ha estat un territori castigat, anys ençà, per uns terri-
bles incendis que van malmetre la natura, l’economia i 
també la moral de la pròpia població de la comarca del 
Solsonès, juntament amb la del Bages.

Neguitosos per la vetlla per evitar que no es tornin a 
produir aquests successos, la diligència del Consell Co-
marcal del Solsonès ha motivat un conveni amb la direc-
ció de la indústria EGO (que ha hagut de tancar davant 
la crisi), per a habilitar en les dependències d’aquesta 
empresa un punt d’aterratge eventual per a helicòpters 
d’emergències, on antigament hi aterrava l’helicòpter de 
TAURUS. El Consell Comarcal del Solsonès ha assumit 
el cost d’habilitar aquest espai, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Solsona. És per tots aquests motius que 
el Consell Comarcal del Solsonès porta a demanar la 
presència continuada d’un helicòpter durant els mesos 
d’estiu per a, eventualment, fer un front major als possi-
bles incidents que es puguin produir, tal com ja hi havia 
estat anteriorment però que la Generalitat desplaça per 
manca d’un espai que, l’estiu vinent ja hi tornarà a ser 
totalment operatiu.

És per aquest motiu que 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 realitzar tots aquells tràmits necessaris 
per tal de dotar d’una manera fixa i continuada un 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	supres-
sió	dels	passos	a	nivell	de	la	xarxa	fer-
roviària	a	la	demarcació	de	Tarragona
Tram. 250-02439/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61838 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Meritxell Ruiz i 
Isern, 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

Les infraestructures públiques de transport són obres 
del tot imprescindibles per les comarques de Catalunya, 
pels seus pobles i ciutats. Una d’elles són les infraestruc-
tures ferroviàries.

A la demarcació de Tarragona, el transport ferroviari 
és un element clau de desenvolupament i progrés però 
necessita de moltes millores. Una d’elles és l’eliminació 
dels passos a nivell. Les comarques de Tarragona comp-
ten encara amb 72 passos a nivell. Alguns d’aquests 
tenen vigilants, altres es troben en zones rurals.

Aquests passos suposen un perill per tots aquells via-
nants i vehicles que les han de traspassar. Ciutats com 
Reus, Tarragona, Salou,... ciutats amb una densitat po-
blacional elevada i amb una recepció de turistes cada 
any molt elevat que, a més, veuen com les seves viles es 
veuen separades i trencades per aquestes vies.

A més cal tenir en compte el gran nombre d’atrope-
llaments i morts que han succeït en aquests passos a 
nivell.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya a:

1. Demanar a ADIF que acceleri els projectes de su-
pressió de passos a nivell de la xarxa ferroviària de la 
demarcació de Tarragona.

2. Que en aquells passos a nivell que ADIF no té pre-
vist suprimir, s’instal·lin els mecanismes adequats per 
augmentar la seguretat de vianants i vehicles.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Ruiz i Isern
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

ha alliberat moltes tones de fang, que han causat la mort 
a centenars de peixos i han dipositat paquets de fang 
d’una potència superior al mig metre de gruix en alguns 
trams del riu Noguera de Cardós.

El que agreuja les conseqüències d’aquests fets és l’èpo-
ca en que han tingut lloc, que coincideix amb l’inici 
de la fressa de la truita. Cal considerar que l’entapissat 
de fangs i llots a bona part del llit del riu comporta el 
segellat dels espais existents entre les roques i còdols 
del fons, que són els refugis naturals de les poblacions 
piscícoles i, a més, el recobriment de la superfície de les 
roques amb fines pel·lícules de llot aniquila la flora i la 
microfauna, petits insectes i crustacis, que són la base 
de la piràmide tròfica fluvial.

D’altra banda, una bona part del recorregut del riu No-
guera de Cardós està classificada com a reserva genètica 
de la truita autòctona, el que comporta que existeix un 
control molt estricte de les captures i la seva prohibició 
als trams de reserva genètica que es regulen a les ordres 
anuals de veda.

Atès que la Societat de Pesca Continental AEMS - Rius 
amb vida ha denunciat a la Fiscalia el desembassament 
de Tavascan com a possible delicte ecològic, i que la 
Federació Catalana de Pesca ha anunciat que es pot 
personar a aquesta denúncia, segons les manifestacions 
del seu President publicades pel diari Segre el diumenge 
25 d’octubre,

Vist que l’avant-projecte de la Llei de pesca continental 
sostenible extrema l’estricte control de les captures efec-
tuades pels pescadors, i que, com diuen els pescadors 
experimentats: Els rius no es maten a cops de canya,

Per tots aquest 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, mitjançant el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, a presentar als Ajuntaments de Lladorre, 
Vall de Cardós, Llavorsí, Rialp i Sort, i a les Societats 
de Pescadors Tírvia-Cardós, al Conveni Pallaresa i a 
la Federació Catalana de Pesca, abans de 3 mesos, un 
informe complet dels danys causats a les poblacions pis-
cícoles i a la biodiversitat en els trams dels rius Noguera 
de Cardós i Noguera Pallaresa afectats pel desembassa-
ment de Tavascan, junt amb una anàlisis dels fets i de 
les millores i de les mesures correctores que cal adoptar 
per aminorar els danys.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Agustí López i Pla, diputat del G. P. de CiU; Marta Alòs 
i Lòpez, diputada del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	reforma	
de	l’andana	de	l’estació	de	trens	de	Tar-
ragona
Tram. 250-02441/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61841 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Meritxell Ruiz i Isern, 
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

L’estació de RENFE de Tarragona és un punt estratègic 
de la xarxa ferroviària de Catalunya. Malgrat això, les 
seves instal·lacions són del tot deficitàries.

Aquesta estació és utilitzada diàriament per centenars 
d’usuaris. Treballadors, estudiants universitaris o de ci-
cles formatius, gent gran, turistes... Només es fan ser-
vir les andanes més properes a la terminal i la central. 
Aquesta andana central no té l’amplada suficient fet que 
provoca que en moments que coincideixen en horaris 
propers dos trens, els usuaris es concentren en un espai 
molt petit, sense espai suficient i amb un perill evident 
de caure a alguna via.

Malgrat l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
(ADIF) ha expressat la seva intenció de remodelar l’es-
tació, el cert és que encara no s’hi ha fet res.

Donat el perill que suposa tenir una andana tan estreta 
pel nombre de passatgers que s’hi concentren, el Grup 
parlamentari de Convergència i Unió presenta la se-
güent

Proposta de resolució:

El Parlament insta el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya a demanar a ADIF que de manera urgent, reformi 
l’andana central de l’estació de trens de Tarragona per 
tal que tingui una amplada suficient i segura.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Ruiz i Isern
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	d’ascensors	amb	capacitat	sufici-
ent	a	l’estació	de	trens	de	Tarragona
Tram. 250-02440/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61840 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Meritxell Ruiz i 
Isern, 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

L’estació de RENFE de Tarragona és un punt estratègic 
de la xarxa ferroviària de Catalunya. Malgrat això, les 
seves instal·lacions són del tot deficitàries.

Aquesta estació és utilitzada diàriament per centenars 
d’estudiants, treballadors i viatgers.

L’accés a les vies, però només es pot fer a través d’esca-
les. Les persones amb mobilitat reduïda els és impossi-
ble accedir a les andanes central i exterior per cap altra 
via que no siguin les escales. Els turistes i visitants han 
de carregar les seves maletes a sobre per pujar i baixar 
escales.

Malgrat la promesa per part de l’Administrador d’Infra-
estructures Ferroviàries (ADIF) de buscar solucions i 
millorar les instal·lacions, no res s’ha fet.

Per aquest motiu el Grup parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent

Proposta de resolució:

El Parlament insta el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya a instar al Govern de l’Estat a instal·lar amb 
urgència ascensors amb capacitat suficient a l’estació 
de trens de Tarragona.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Ruiz i Isern
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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exportar pels avantatges contrastats i demostrats en pro 
de la qualitat d’ensenyament.»

La Generalitat de Catalunya va concedir el 21 d’abril 
del 2008 la Creu de Sant Jordi al Secretariat d’Escola 
Rural amb els arguments següents:

«Per la valuosa aportació d’aquest organisme a la re-
novació pedagògica en un àmbit de l’educació que 
no sempre ha estat prou valorat. En aquest sentit, ha 
promogut un model d’escola arrelada al territori, que 
dóna vida al seu municipi i que esdevé un àmbit de 
convivència i de dinamització sociocultural. El treball 
de coordinació del Secretariat procura optimitzar els 
recursos humans i materials de les escoles rurals tant 
com sigui possible.»

Actualment l’Ajuntament de Gombrèn compta amb el 
suport del Consell Comarcal del Ripollès, que ho va 
aprovar en el ple de setembre, així com del Consell Es-
colar de la ZER Comte Arnau i, per tant, té previst de 
tornar a fer la sol·licitud al Departament d’Educació 
demanant la reobertura de l’escola pel curs 2010-2011.

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 aprovar la reobertura de l’escola de Gombrèn 
(Ripollès) pel curs 2010-2011.

Palau del Parlament, 22 d’octubre del 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Eu-
dald Casadesús i Barceló, diputat del G. P. de CiU; Irene 
Rigau i Oliver, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’un	centre	d’educació	infantil	i	primà-
ria	i	d’un	institut	d’educació	secundària	
per	al	curs	2010-2011	a	la	zona	sud	de	
Girona
Tram. 250-02443/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61843 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Puigdemont 
i Casamajó, i Irene Rigau i Oliver, Diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix als articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra presenten la següent proposta de resolució.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reober-
tura	de	l’escola	de	Gombrèn	(Ripollès)	
per	al	curs	2010-2011
Tram. 250-02442/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61842 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

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

L’any passat l’Ajuntament de Gombrèn va sol·licitar al 
Departament d’Educació la reobertura de la seva escola 
pel curs 2009-2010 arran de l’interès d’un grup nombrós 
de famílies. El Departament d’Educació va desestimar 
la sol·licitud de l’Ajuntament argumentant que no podia 
assumir la reobertura de l’escola per manca de recursos 
econòmics.

L’Escola de Gombrèn formava part de la ZER (Zona Es-
colar Rural) Comte Arnau, juntament amb Campelles, 
Planoles i Vallfogona del Ripollès, però l’any 1998 va 
haver de tancar per falta d’alumnes, juntament amb el 
centre de Campelles.

El text transcrit a continuació és extret del Secretariat 
d’Escola Rural que descriu el que significa l’escola rural 
al nostre país i en definitiva el motiu d’aquesta proposta 
de resolució:

«L’Escola Rural, l’Escola de les tres “p”: petita, de po-
ble i pública, és una Escola arrelada al territori, que 
dóna vida al municipi, que a vegades n’és el pal de paller 
i/o dinamitzadora d’una part de la vida que el poble 
genera, que aglutina activitats, persones i que és motiu 
de trobada. Un poble sense Escola és un poble solitari 
que desemboca, en la majoria de vegades, al seu aban-
donament per part dels seus habitants.

Aquest model d’Escola, ajuda i contribueix a l’equilibri 
territorial del país, encara tant llunyà del model òptim 
(com a factor social és vàlid el seu paper, però sense una 
decidida política territorial de reequilibri ni l’Escola ni 
el poble en si, hi té massa a dir).

Aquest model d’Escola que cal mantenir, cuidar, poten-
ciar i mimar, amb un reconeixement i un criteri generós 
per tot el que representa i el que suposa pel manteniment 
demogràfic d’aquestes zones determinades del nostre 
país i per tot el que representa com a model pedagògic, 
model que lluny de desaparèixer hauria de ser model a 



Núm. 565 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 de novembre de 2009

59

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta de resolució sobre l’increment del nom-
bre de places ofertes a les escoles d’adults de 
Girona, Salt, Blanes, Olot i Lloret de Mar pel 
curs 2009-2010

Exposició de motius

Les escoles d’adults de Girona, Salt, Blanes, Olot i 
Lloret de Mar sumen llistes d’espera de gairebé mil 
persones.

D’acord amb les dades dels Serveis territorials del De-
partament d’Educació, en aquests moments l’Escola 
d’Adults de Girona acumula una llista d’espera de 311 
persones. La de Salt li segueix de prop, ja que hi ha 224 
alumnes esperant plaça. En aquesta mateixa situació es 
troben 190 persones a Blanes, 170 a Olot i 60 a Lloret 
de Mar.

Els cursos d’alfabetització i de llengua catalana són els 
que tenen més demanda sense places disponibles a Gi-
rona, un fet que està directament vinculat amb l’elevat 
índex de població nouvinguda. Ara bé, també falten 
vacants en els cursos de preparació per accedir a cicles 
formatius i a la universitat.

És per tot això, que caldria ampliar l’oferta. L’ampliació 
no necessita gaire projectes. Es tractaria d’aprofitar els 
espais existents en les pròpies escoles, oferint si cal més 
places dels mateixos cursos programats en altres hora-
ris. O també cabria la possibilitat admesa per la pròpia 
Delegació Territorial d’Ensenyament, d’acordar amb 
el Consorci per a la Normalització Lingüística i amb 
els diferents Ajuntaments: Girona, Salt, Blanes, Olot 
i Lloret de Mar, per poder utilitzar els centres cívics o 
altres espais i recursos.

La demanda existent fa necessari incrementar les pla-
ces sense haver d’esperar a les possibles vacants que es 
puguin produir en els propers mesos, ja que sens dubte 
no esgotaran les llistes d’espera.

En cap cas pot servir d’argument per no dotar de més 
places i per fer les previsions corresponents, l’absentis-
me de l’alumnat –sobretot en els cursos d’alfabetització. 
Si no més aviat tot el contrari. Si hi ha absentisme, so-
bre tot a partir del gener, el que cal és conscienciar als 
alumnes de la importància de no abandonar les classes 
un cop iniciades, i més quant costa tant obtenir plaça.

La magnitud de les cues a les escoles d’adults gironines 
sobresurt respecte a la situació general del país. I és una 
constant de tots els inicis de curs les queixes reiterades 
de sindicats i usuaris. La qual cosa demostra que la 
demanda supera a l’oferta any rera any.

Els cursos d’alfabetització i els d’aprenentatge d’idio-
mes –sobretot català, castellà i anglès– i d’informàtica 
acumulen les llistes d’espera més llargues. En moments 
com aquest de crisi econòmica i d’increment d’atur i 
desocupació a les comarques gironines, el Govern ha 
de vetllar per dotar a la població en general d’eines for-
matives que els permetin millorar les seves condicions 
culturals i formatives.

Un factor determinant per a aquesta situació és l’ele-
vada presència de persones immigrades. El col·lectiu 
de nouvinguts és el principal usuari dels cursos d’alfa-

Exposició de motius

Des de fa uns cursos bona part dels centres educatius 
de la ciutat de Girona pateixen de sobreocupació. Les 
dades facilitades pel Consell Escolar Municipal cor-
responents a l’inici del curs 2009-2010 revelen que hi 
ha centres que ultrapassen la seva capacitat, i que la 
perspectiva no millorarà aquesta situació.

En aquest sentit, existeix un ampli consens perquè la 
ciutat disposi de nous equipaments, concretament una 
nova escola i un nou institut, que el Consell Escolar 
situa al sud del terme municipal.

De cara a una planificació més eficient, el Departament 
d’Educació hauria de començar a preveure aquesta ne-
cessitat en els seus programes d’inversió immediats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya instar el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar els tràmits perquè es puguin obrir al curs 
2010-2011 un nou centre d’educació infantil i primària 
al sud del municipi de Girona i un nou institut, també a 
la zona sud de Girona.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Puigdemont i Casamajó, diputat del G. P. de CiU; 
Irene Rigau i Oliver, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	de	places	a	 les	escoles	
d’adults	de	Girona,	Salt	(Gironès),	Bla-
nes,	Lloret	de	Mar	(Selva)	i	Olot	(Garrot-
xa)	per	al	curs	2009-2010
Tram. 250-02444/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61844 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Elena Ribera i Garijo 
i Irene Rigau i Oliver, diputades del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent Proposta de resolució.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	al	Parlament	d’un	projecte	de	llei	
de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 250-02445/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 61845 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Àngels 
Olano i Garcia i Enric Millo i Rocher, diputats, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Afers Institucionals: 

Exposició de motius

La Sindicatura de Comptes de Catalunya es troba avui 
dia regulada a la Llei 6/1984, de 5 de març, modificada 
per les Lleis 15/1991, de 4 de juliol, i 7/2002, de 25 
d’abril. Es configura estatutària i legalment com l’òrgan 
de fiscalització econòmica, financera i comptable del 
sector públic de Catalunya.

Resulta evident, que l’esmentat organisme ha de vetllar 
per la transparència en la gestió pública i, en aquest 
sentit, la llei posa a les seves mans importants meca-
nismes de control que esdevenen útils en la majoria de 
les ocasions però que, en d’altres, resulten limitats. I 
aquesta limitació s’ha palesat a Catalunya en els darrers 
episodis lamentables de distracció de cabdals públics, 
gestió i administració negligent i malbaratament de re-
cursos que afecten directament al interès general de la 
ciutadania (entengui’s cas «Palau de la Música», cas 
«Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet» per citar 
els de més importància).

Durant la VII legislatura i la que portem de la VIII, el 
Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya ha 
reclamat al Govern un nou marc legal per a la Sindi-
catura de Comptes, per tal d’enfortir els instruments 
de control i fiscalització actualment existents i garantir 
la transparència del sector públic català. I malgrat els 
compromisos anunciats pel Govern d’impulsar una re-
forma de la institució el cert es que continuem amb un 
marc legal que esdevé limitat, no ajustat a les exigències 
ciutadanes i superat pels propis esdeveniments.

Es per aquest motiu que el Grup parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya considera oportú i necessari 
que el Govern impulsi la reforma de la Sindicatura de 
Comptes mitjançant la presentació d’un projecte de llei 
que es fonamenti en tres eixos: 

betització, de català i de castellà, tres de les propostes 
formatives més saturades, però les llistes d’espera tam-
bé es produeixen en estudis escollits per un públic més 
ampli, com ara l’anglès i la informàtica.

Els increments de despesa que es puguin generar en 
aquests increments de plantilla i d’oferta de noves places 
han de quedar definitivament consolidats en els pres-
supostos assignats per poder cobrir definitivament la 
demanda de places i solucionar així d’ara en endavant 
la manca de recursos crònica de les Escoles d’Adults a 
les comarques gironines.

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. Incrementar el nombre de places ofertes a les Escoles 
d’Adults de Girona, Salt, Blanes, Olot i Lloret de Mar 
pel curs 2009-2010, per tal de donar resposta a la tota-
litat de la demanda de places.

2. Assegurar que no quedaran en llista d’espera cap 
demandant de formació d’adults en cursos d’alfabetit-
zació i aprenentatge d’idiomes, sobre tot català, castellà 
i anglès, i d’informàtica.

3. Augmentar urgentment la plantilla de professorat 
d’aquestes Escoles per tal de poder cobrir adequada-
ment la totalitat de la demanda.

4. Aprofitar els espais existents en les pròpies escoles 
per tal de poder oferir si cal més places dels mateixos 
cursos programats en altres horaris.

5. Acordar amb el Consorci per a la Normalització Lin-
güística i amb els Ajuntaments de Girona, Salt, Blanes, 
Olot i Lloret de Mar la possibilitat d’utilitzar els centres 
cívics o altres espais i recursos per tal de poder donar 
satisfacció a la demanda de cursos i que no quedi ningú 
en llista d’espera.

6. Estudiar la possibilitat de crear una altra Escola 
d’Adults, que pugui donar cobertura a la demanda de-
satesa any rere any.

7. Consolidar l’increment de despesa que això repre-
senta en els pressupostos de la Generalitat pels cursos 
vinents.

Palau de Parlament, 26 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Elena 
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Irene Rigau 
i Oliver, diputada del G. P. de CiU
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ons d’olivera, amb unes 33.000 hectàrees destinades al 
cultiu de l’olivar.

En aquest hàbitat hi viuen gran quantitat d’espècies 
d’ocells que sovint s’alimenten del fruit de l’olivera. Les 
espècies que més s’alimenten d’aquest fruit són la Ru-
farda, el Cap Negre, els Estornells, els Tords, la Merla 
o el barba-roig, també anomenat pit-roig.

Aquests ocells, al menjar les olives dels arbres, cau-
sen grans perjudicis en el cultiu. Algunes espècies com 
la Merla poden arribar a ingerir 40 olives per dia, els 
tords i els estornells mengen al voltant d’unes 30 olives 
diàries.

En una temporada de quatre mesos en que el fruit està a 
l’arbre, les pèrdues que han calculat el sector a les Terres 
de l’Ebre poden anar dels 1,6 milions d’euros als 2,3 
milions en funció del preu del quilo d’oliva.

L’abundància d’algunes espècies com tords o moixons 
a les Terres de l’Ebre, no fa més que incrementar els 
danys que pateixen los cultius d’olivar.

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

Proposta de resolució

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

1. Establir una línia d’ajuts per compensar als agricul-
tors del sector de l’olivera de les terres de l’Ebre els 
danys causats pels ocells.

2. Establir autoritzacions especials de caça de moixons, 
estornells i tords que permetin limitar el dany que pro-
dueix el creixement descontrolat d’aquestes espècies.

Palau del Parlament de Catalunya, 29 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Juan Bertomeu i Bertomeu

– La definició clara i precisa dels ens, organismes i en-
titats subjectes a fiscalització.

– La concreció dels procediments i dels instruments de 
fiscalització posats a l’abast de la Sindicatura de Comp-
tes per tal de poder canalitzar les denuncies, queixes i 
sospites de gestió negligent que afectin al sector públic 
català.

– La millora dels mecanismes de fiscalització del sector 
públic i dotar-los de més efectivitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a que, en el termini màxim de dos mesos, pre-
senti a la Cambra el projecte de llei de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, que haurà de tenir com a 
principal objectiu enfortir i millorar els procediments 
i instruments de control i fiscalització del sector públic 
català.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, M. Ángeles Olano i 
García, Josep Enric Millo i Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’una	línia	d’ajuts	als	agricultors	
del	sector	de	l’olivera	de	les	Terres	de	
l’Ebre	i	sobre	l’establiment	d’autoritza-
cions	de	caça	de	les	espècies	d’ocells	
que	afecten	aquest	sector
Tram. 250-02446/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 61867 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Bertomeu 
i Bertomeu, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposta de resolució per tal que sigui 
substanciada en la Comissió d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca: 

Exposició de motius

L’explotació de l’olivera és una explotació molt antiga a 
Catalunya que té gran presència en determinades zones 
de Catalunya. Entre aquestes zones, les Terres de l’Ebre 
és una de les zones on hi ha gran nombre de plantaci-
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presenta la següent interpel·lació al Govern per tal que 
sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar els 
propers dies 11 i 12 de novembre d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
pel que fa a les mesures que cal adoptar per a lluitar 
contra les conductes il·lícites dels càrrecs públics, en 
especial pel que respecte a la reforma de la Sindicatura 
de Comptes?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2009

Josep Enric Millo i Rocher

Interpel·lació	al	Govern	sobre	els	casos	
recents	de	corrupció	que	són	objecte	
d’investigació	judicial
Tram. 300-00239/08

Presentació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt
Reg. 62238 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.11.2009

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto y diputado 
del Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo pre-
visto por el artículo 138 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente interpelación para que le sea con-
testada en el pleno.

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es la postura del Gobierno respecto a los reci-
entes episodios de corrupción que están siendo objeto 
de investigación judicial en Cataluña?

Palau del Parlament, 5 de noviembre de 2009

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIó DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment	per	a	la	interposició	d’un	
recurs	d’inconstitucionalitat	contra	la	
Llei	de	l’Estat	10/2009,	del	20	d’octu-
bre,	de	creació	d’òrgans	consultius	de	
l’Estat	en	l’àmbit	agroalimentari	i	de	de-
terminació	de	les	bases	de	representa-
ció	de	les	organitzacions	professionals	
agràries
Tram. 212-00004/08

Sol·licitud de dictamen al Consell Con-
sultiu

Sol·licitud: Oriol Pujol i Ferrusola, juntament amb 14 
altres diputats del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 61802).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
04.11.2009.

Acord: D’acord amb la Disposició transitòria Primera 
i els articles 16.2.a) i 30 de la Llei 2/2009, del 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries s’acorda 
de trametre la dita sol·licitud al president del Consell 
Consultiu perquè emeti el Dictamen al qual fa referència 
l’article 16.2.a) de la Llei abans esmentada.

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

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	mesu-
res	per	a	lluitar	contra	les	conductes	il-
lícites	dels	càrrecs	públics
Tram. 300-00238/08

Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 62202 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.11.2009

A la Mesa del Parlament

Enric Millo i Rocher, Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb 
el que disposa l’article 138 del Reglament de la Cambra, 
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	mesu-
res	per	a	afrontar	la	crisi	econòmica
Tram. 300-00242/08

Presentació
Josep Maria Pelegrí i Aixut, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62260 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.11.2009

A la Mesa del Parlament

Josep M. Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb allò 
que preveu l’article 138 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a les 
mesures per afrontar la crisi econòmica?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2009

Josep M. Pelegrí i Aixut
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	políti-
ques	de	suport	a	les	persones	en	situa-
ció	de	dependència
Tram. 300-00243/08

Presentació
Josep Maria Pelegrí i Aixut, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62261 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.11.2009

A la Mesa del Parlament

Josep M. Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb allò 
que preveu l’article 138 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a les 
polítiques de suport a les persones en situació de de-
pendència?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2009

Josep M. Pelegrí i Aixut
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	expec-
tatives	davant	de	la	Conferència	de	les	
Parts	del	Conveni	de	les	Nacions	Uni-
des	sobre	el	Canvi	Climàtic,	de	Copen-
haguen
Tram. 300-00240/08

Presentació
Dolors Clavell i Nadal, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62253 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.11.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Clavell i Nadal, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que preveu l’article 138 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació.

– Quin és el propòsit de capteniment del Govern so-
bre les expectatives de la Conferència de les Parts del 
conveni de Nacions Unides pel canvi climàtic a Co-
penhaguen, tenint en compte els resultats de la reunió 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2009

Dolors Clavell i Nadal
Diputada

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
en	matèria	de	joc
Tram. 300-00241/08

Presentació
Josep Maria Pelegrí i Aixut, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62259 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.11.2009

A la Mesa del Parlament

Josep M. Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb allò 
que preveu l’article 138 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la 
política en matèria de joc?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2009

Josep M. Pelegrí i Aixut
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU
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A reserva de les modificacions que l’actuació del Par-
lament demani.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2009

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

Constitució	de	l’Intergrup	de	Pobla-
ció,	Desenvolupament	i	Salut	Repro-
ductiva
Tram. 395-00010/08

Sol·licitud
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt
Reg. 61297

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.11.2009

D’acord amb el que disposa l’article 62 del Reglament 
i d’acord amb la Junta de Portaveus, s’acorda la consti-
tució de l’intergrup.

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que preveu l’article 62.1 del Reglament de la Cambra, 
proposen constituir l’Intergrup de Població, Desenvo-
lupament i Salut Reproductiva.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrussola, GP CiU; Miquel Iceta i Llo-
rens, GP SOC-CpC; Anna Simó i Castelló, GP ERC; 
Dolors Montserrat i Culleré, GP PPC; Dolors Camats i 
Luis, GP ICV-EUiA; Albert Rivera Díaz, GP Mixt

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Modificació	del	calendari	de	sessions	
plenàries	per	al	setè	període	de	sessi-
ons	(setembre-desembre	2009)
Tram. 244-00015/08

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 4 de 
novembre de 2009, d’acord amb el que estableix l’article 
72.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus, 
ha aprovat la modificació del calendari de sessions ple-
nàries per al novembre i desembre, següent:

Novembre 11 - 12; 18 - 19

Desembre 15 - 16 - 17 - 18

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2009

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

Calendari	de	sessions	plenàries	per	al	
vuitè	període	de	sessions	(gener-juliol	
2010)
Tram. 244-00016/08

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 4 de 
novembre de 2009, d’acord amb el que estableix l’article 
72.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus 
ha aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries 
per al vuitè període de sessions (gener-juliol 2010):

Gener 27 - 28

Febrer 10 - 11; 24 - 25

Març 10 - 11; 24 - 25

Abril 14 - 15; 28 - 29

Maig 12 - 13; 26 - 27

Juny 9 - 10; 30

Juliol 1; 14 - 15
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Composició	de	la	Comissió	de	Medi	
Ambient	i	Habitatge
Tram. 410-00007/08

Substitució de diputats
Reg. 61775 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

Alta: Eva Garcia i Rodríguez

Baixa: Santi Rodríguez i Serra

Composició	de	la	Comissió	de	Treball,	
Indústria,	Comerç	i	Turisme
Tram. 410-00004/08

Substitució de diputats
Reg. 61453 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.10.2009

Alta: Carmen de Rivera Pla

Composició	de	la	Comissió	d’Agricultu-
ra,	Ramaderia	i	Pesca
Tram. 410-00005/08

Substitució de diputats
Reg. 61453 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.10.2009

Alta: José Domingo Domingo

Composició	de	la	Comissió	de	Política	
Cultural
Tram. 410-00008/08

Substitució de diputats
Reg. 61453 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.10.2009

Alta: Carmen de Rivera Pla

4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició	de	la	Comissió	de	Justícia,	
Dret	i	Seguretat	Ciutadana
Tram. 410-00002/08

Substitució de diputats
Reg. 61772 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

Alta: Santi Rodríguez i Serra (portaveu)

Baixa: Montserrat Nebrera González

Designació de la presidència
Reg. 61772 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa el Reglament de la Cambra, comu-
nica els següents canvis a les Comissions parlamentà-
ries: 

– Comissió: Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciu-
tadana

El diputat Senyor Jordi Montanya i Mias, actualment 
portaveu de la Comissió, passa a ser proposat com a 
President de la mateixa en substitució de la Senyora 
Montserrat Nebrera González.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré

Substitució de diputats
Reg. 61453 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.10.2009

Alta: Carmen de Rivera Pla
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4.45.10.

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició	de	la	Comissió	del	Síndic	
de	Greuges
Tram. 412-00004/08

Substitució de diputats
Reg. 61453 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.10.2009

Alta: Carmen de Rivera Pla

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUI-
MENT

Composició	de	la	Comissió	sobre	els	
Drets	de	les	Dones
Tram. 411-00001/08
Substitució de diputats
Reg. 61453 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.10.2009

Alta: Carmen de Rivera Pla

Composició	de	la	Comissió	sobre	les	
Polítiques	de	Joventut
Tram. 411-00002/08

Substitució de diputats
Reg. 61773 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

Alta: Eva Garcia i Rodríguez

Baixa: Montserrat Nebrera González

Composició	de	la	Comissió	d’Educació	
i	Universitats
Tram. 410-00009/08

Substitució de diputats
Reg. 61453 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.10.2009

Alta: Carmen de Rivera Pla

Composició	de	la	Comissió	de	Benestar	
i	Immigració
Tram. 410-00010/08

Substitució de diputats
Reg. 61453 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

Alta: Carmen de Rivera Pla

Substitució de diputats
Reg. 61774 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.10.2009

Alta: Eva Garcia i Rodríguez

Baixa: Montserrat Nebrera González
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de les discapacitats d’origen orgànic (núm. tram. 290-
00392/08), us informo del següent: 

El passat dia 1 d’octubre aquesta consellera va trametre 
a la ministra Dª Trinidad Jiménez una carta, en la que 
se li dóna coneixement de la Resolució 447/VIII, sobre 
el tractament de les discapacitats d’origen orgànic, on 
es transmet la necessitat de continuar vetllant per a que 
aquestes discapacitats rebin el tractament adequat.

Barcelona, 20 d’octubre de 2009

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Control	del	compliment	de	la	Resolu-
ció	461/VIII,	sobre	el	pagament	de	les	
indemnitzacions	per	les	expropiacions	
arran	de	les	obres	de	desdoblament	del	
tram	de	l’autovia	entre	Reus	i	Alcover
Tram. 290-00406/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 61612 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00406/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 461/VIII, 
sobre el pagament de les indemnitzacions per les expro-
piacions arran de les obres de desdoblament del tram 
de l’autovia entre Reus i Alcover.

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 461/VIII, sobre el pagament 
de les indemnitzacions per les expropiacions arran de 
les obres de desdoblament del tram de l’autovia entre 
Reus i Alcover (núm. tram. 290-00406/08), us informo 
del següent: 

L’execució de les obres del projecte de desdoblament 
de la C-14 Reus - Alcover (C-14) s’ha dut a terme mit-
jançant el sistema de concessió d’obra pública. D’acord 
amb els plecs de la contractació, l’empresa Reus-Alcover 
Concessionària de la Generalitat S.A, havia d’assumir 
les obligacions que corresponen al beneficiari, satisfent 
les indemnitzacions per raó de les expropiacions neces-
sàries per a l’execució del projecte.

L’esmentada empresa va considerar que els acords del 
Jurat d’Expropiació eren perjudicials per als seus inte-
ressos i els va impugnar davant la jurisdicció conten-
ciosa administrativa, raó per la qual, d’acord amb la 
legislació vigent, per fer efectiu el pagament dels acords 
del Jurat, calia que la persona expropiada prestés caució 
o fiança suficient per un import que superés la quantitat 
no discutida.

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició	de	la	Comissió	d’Estudi	de	
la	Situació	de	les	Persones	amb	Disca-
pacitats
Tram. 406-00001/08

Substitució de diputats
Reg. 6153 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

Alta: Carmen de Rivera Pla

Substitució de diputats
Reg. 61856 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.10.2009

Alta: Carmen de Rivera Pla

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
447/VIII,	sobre	el	tractament	de	les	dis-
capacitats	d’origen	orgànic
Tram. 290-00392/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 61617 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00392/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 447/VIII, 
sobre el tractament de les discapacitats d’origen orgà-
nic.

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 447/VIII, sobre el tractament 
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retera d’accés a la urbanització Can Olivella i Pla del 
Pèlag, en els termes acordats amb l’Ajuntament d’Olesa 
de Bonesvalls, per atendre als usuaris de transport es-
colar i de línia regular d’aquest municipi.

Es preveu que l’execució del projecte i per tant la instal-
lació efectiva de la marquesina que ens ocupa es dugui 
a terme durant aquest darrer trimestre del 2009.

Barcelona, 21 d’octubre de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
469/VIII,	sobre	les	necessitats	d’escola-
rització	i	l’obertura	de	nous	grups	en	els	
centres	educatius	del	municipi	de	Gavà	
(Baix	Llobregat)
Tram. 290-00414/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 61653 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00414/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 469/VIII, 
sobre les necessitats d’escolarització i l’obertura de nous 
grups en els centres educatius del municipi de Gavà 
(Baix Llobregat).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 469/VIII, sobre les 
necessitats d’escolarització i l’obertura de nous grups 
en els centres educatius del municipi de Gavà (Baix 
Llobregat), núm. tram. 290-00414/08, us informo del 
següent: 

S’ha continuat fent un estret seguiment de la planifica-
ció escolar del municipi de Gavà per tal de cobrir les 
seves necessitats.

Pel que fa a l’obertura de nous grups en el conjunt dels 
centres educatius existents en el municipi, i d’acord amb 
la Taula de planificació en què participen el Departa-
ment d’Educació i l’Ajuntament de Gavà, s’han mantin-
gut diferents reunions amb l’Ajuntament.

En aquest marc, es va definir l’oferta de grups tant a P-3 
com a 1r d’ESO, així com en altres nivells educatius. 
Així, es va acordar la proposta de grups a P-3 que s’ha 
fet efectiva enguany: 11 grups a les escoles públiques i 
11 grups a les escoles de titularitat privada.

Pel que fa específicament a l’escola Gavà-Mar, es va 
decidir que l’estructura inicial seria: 2-2-1-1-1, amb la 

Aquest Departament, amb la voluntat de facilitar una 
resolució ràpida dels cobraments pendents, ha impulsat 
la celebració d’acords entre els particulars afectats i la 
concessionària que permetin satisfer els cobraments 
pendents i posar fi als procediments d’expropiació sense 
recórrer a la via judicial.

Actualment es continua amb la tramitació de diver-
sos expedients, alguns dels quals estan pendents de la 
fixació definitiva del just preu en via administrativa, 
indicant-se però, a efectes informatius, que d’un total 
de 210 finques amb acord de Jurat respecte el qual la 
concessionària havia manifestat la seva disconformitat, 
uns 126 expedients ja s’han resolt de forma satisfactòria 
i es preveu que aquesta situació es pugui fer extensiva a 
la majoria d’expedients.

Barcelona, 21 d’octubre de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
462/VIII,	sobre	la	instal·lació	d’una	mar-
quesina	per	als	usuaris	de	l’autobús	es-
colar	i	de	la	línia	regular	de	transport	de	
viatgers	per	carretera	a	Olesa	de	Bones-
valls	(Alt	Penedès)
Tram. 290-00407/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 61613 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00407/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 462/VIII, 
sobre la instal·lació d’una marquesina per als usuaris 
de l’autobús escolar i de la línia regular de transport 
de viatgers per carretera a Olesa de Bonesvalls (Alt 
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 462/VIII, sobre la instal·lació 
d’una marquesina per als usuaris de l’autobús escolar 
i de la línia regular de transport de viatgers per carre-
tera a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) (núm. tram. 
290-00407/08), em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions: 

En el marc del pla de transport de viatgers per carretera 
es troba en aquests moments en procés d’adjudicació el 
projecte per a la instal·lació de 97 noves marquesines a 
diverses parades dels serveis de transport de viatgers.

Dins d’aquest projecte es preveu la instal·lació d’una 
marquesina al municipi d’Olesa de Bonesvalls a la car-
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural (reg. 61861).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 16 de 
desembre de 2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.11.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
473/VIII,	sobre	el	manteniment	del	marc	
d’interlocució	que	configuren	la	Taula	
Sectorial	Agrària	de	la	Llet	i	l’Observa-
tori	de	la	Llet	per	a	analitzar	l’impacte	de	
la	desaparició	del	sistema	de	les	quo-
tes	lleteres	prevista	per	a	l’any	2015,	en	
el	marc	de	la	política	agrària	comuna,	i	
proposar	mesures	que	l’atenuïn
Tram. 290-00417/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61860 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, conseller de 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 290-00417/08, sobre 473/VIII, sobre el 
manteniment del marc d’interlocució que configuren la 
Taula Sectorial Agrària de la Llet i l’Observatori de 
la Llet per a analitzar l’impacte de la desaparició del 
sistema de les quotes lleteres prevista per a l’any 2015, 
en el marc de la política agrària comuna, i proposar 
mesures que l’atenuïn, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca,

Barcelona, 28 d’octubre de 2009

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

previsió d’una prospecció per obrir un grup de 3r de Pri-
mària si la preinscripció d’alumnat era major de 15.

Posteriorment, es van mantenir diferents reunions amb 
la Inspecció d’Educació per fer el seguiment d’aquesta 
prospecció i, atès que amb les dades previstes hom va 
cobrir perfectament la demanda, el fet va comportar 
definitivament l’increment d’un grup en aquest nivell 
educatiu.

Pel que fa a l’Educació Secundària, i ja tenint en compte 
la creació del SES de Begues, es va fer una oferta de 3 
grups de 1r d’ESO a cadascun dels 2 instituts de Secun-
dària del municipi.

Analitzades les dades de matrícula a juny de 2009 es va 
comprovar que l’oferta s’havia ajustat a la demanda, tant 
a l’Educació Infantil i Primària com a Secundària.

Barcelona, 23 d’octubre de 2009

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Control	del	compliment	de	la	Resolu-
ció	472/VIII,	sobre	el	suport	al	Consell	
Regulador	de	la	Denominació	d’Origen	
Penedès	pel	que	fa	a	la	promoció	de	la	
varietat	xarel·lo
Tram. 290-00416/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61861 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, conseller de 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 290-00416/08, sobre 472/VIII, sobre el 
suport al Consell Regulador de la Denominació d’Ori-
gen Penedès pel que fa a la promoció de la varietat xarel-
lo, el control de compliment de la qual correspon a la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,

Barcelona, 28 d’octubre de 2009

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
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del DAR la declaració oficial de la lluita contra aques-
ta a Catalunya, concretada en la publicació de l’Ordre 
AAR/359/2008, de 21 de juliol, per la qual es declara 
l’existència oficial de la plaga de la Carpocapsa, Cydia 
pomonella L, i es qualifica d’utilitat pública la preven-
ció i lluita contra aquesta plaga (DOGC núm. 5181, de 
25.7.2008).

Enguany s’aplica en més de 5.000 ha. distribuïdes en 
tot el territori català.

– Mosca de la fruita (Ceratitis capitata): aquesta és 
una de les plagues de fruiters i cítrics que més preo-
cupen i que més problemes de control genera com a 
conseqüència de la manca d’alternatives de productes 
fitosanitaris.

El DAR va publicar l’Ordre ARP/295/2004, de 19 
d’agost, per la qual es declara l’existència oficial de la 
plaga mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capita-
ta Wiedemann, i s’estableixen mesures obligatòries de 
lluita (DOGC núm. 4207, de 30.8.2004).

Amb aquesta eina i la col·laboració de les ADVs del 
territori, la superfície dedicada a tècniques alternati-
ves de lluita, sobretot captura massiva, ha augmentat 
espectacularment.

Enguany s’aplica en més de 10.000 ha. distribuïdes en 
tot el territori català (fruiters i cítrics).

– Mosca de l’olivera (Bactrocera oleae): atesa la gran 
preocupació que genera la plaga, el DAR va publicar 
l’Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig, per la qual es 
declara l’existència oficial a Catalunya de la plaga de 
la mosca de l’olivera, Bactrocera oleae, i s’estableixen 
mesures obligatòries de lluita (DOGC núm. 4643, de 
29.5.2006). La lluita contra la mosca de l’olivera amb 
mètodes alternatius no és tant eficaç com en els casos 
anteriors i per això s’està utilitzant la captura massiva 
per, almenys, rebaixar poblacions.

– Virosis dels conreus hortícoles: l’augment de malal-
ties d’origen viral en els conreus hortícoles de Catalu-
nya, ja sigui en conreu protegit o bé a l’aire lliure, s’ha 
convertit en una preocupació de primera magnitud, de 
tal forma que el Servei de Sanitat Vegetal del DAR ha 
passat a considerar-la seva lluita com a prioritària. La 
dificultat addicional aquí és que nombroses virosis són 
transmeses per insectes vectors que són plaga habitual 
en els conreus hortícoles, la qual cosa fa que s’hagi de 
controlar l’insecte vector per poder controlar la malaltia 
viral.

Per aquesta raó, es va publicar l’Ordre ARP/107/2005, 
de 15 de març, per la qual s’estableixen mesures obliga-
tòries de prevenció i lluita contra les virosis que afecten 
les plantes hortícoles i els seus insectes vectors (DOGC 
núm. 4352, de 30.3.2005).

Actualment, s’estan utilitzant mètodes de control biolò-
gic per a la lluita contra aquest tipus de malalties, amb 
una bona eficàcia. Un exemple molt clar i emblemàtic 
d’aquesta lluita ha esta l’ús de Macrolophus caligino-
sus per al control biològic de Bemisia tabaci, vector de 
TYLCV en el cultiu de tomàquet.

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural (reg. 61860).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 16 de 
desembre de 2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.11.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolu-
ció	474/VIII,	sobre	el	foment	de	les	tèc-
niques	alternatives	de	lluita	contra	les	
plagues	i	les	malalties	vegetals
Tram. 290-00418/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 61862 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00418/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 474/VIII, 
sobre el foment de les tècniques alternatives de lluita 
contra les plagues i les malalties vegetals.

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 474/VIII, sobre el foment de 
les tècniques alternatives de lluita contra les plagues i 
les malalties vegetals (núm. tram. 290-00418/08), us 
informo del següent: 

Les tècniques alternatives de lluita que està implemen-
tant el Servei de Sanitat Vegetal del DAR en el territori 
de Catalunya són: 

– Carpocapsa (Cydia pomonella): a finals del 2006, 
es va encetar el projecte PLANET CYDIA, de col-
laboració entre DAR, IRTA, ADVs i ITAGI, en el qual 
es proposava augmentar d’una forma molt efectiva la 
superfície de confusió a la zona fruitera de Lleida. A 
més, dins d’aquest marc es promou la investigació de 
nous mètodes i la divulgació de les tècniques que millor 
funcionen.

Arrel de la preocupació d’aturar l’expansió d’aquesta 
plaga en tot territori i com a conseqüència de tot el pla 
d’acció, s’ha promogut des del Servei de Sanitat Vegetal 
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informació als cultivadors de tomàquets relativa a les 
línies d’assessorament i d’ajuts per a lluitar contra la 
plaga de la Tuta absoluta (núm. tram. 290-00419/08), 
us informo del següent: 

El Servei de Sanitat Vegetal ha posat a punt tècniques 
de seguiment i control de la plaga i en col·laboració amb 
els sindicats agraris s’han dut a terme diverses jornades 
tècniques divulgatives al territori (Parc Agrari del Baix 
Llobregat, Riudoms, Reus...) i n’hi ha previstes altres 
al Bages, al Baix Llobregat i al Maresme. També s’ha 
elaborat un cens de tots els productors de tomàquet de 
Catalunya.

La difusió més especialitzada s’ha fet via tècnics de les 
ADV, que són l’instrument bàsic de difusió i assessora-
ment en sanitat vegetal, tècnics de cooperatives i altres 
professionals del sector i a través dels vivers d’horta.

S’han editat també diversos fulls informatius i fitxes 
tècniques, que es poden trobar publicades al web del 
DAR.

En quan als ajuts, el 3 de juliol es va publicar l’Ordre 
AAR/331/2009, de 18 de juny, per la qual s’aproven 
les bases reguladores de la línia de préstecs destinats a 
les inversions obligatòries que cal aplicar en el control 
i la lluita contra la Tuta absoluta, i es convoquen els 
corresponents a l’any 2009.

En aquesta Ordre es van aprovar les bases reguladores 
d’una línia de préstecs destinats a la millora tecnològi-
ca de les estructures de producció en les explotacions 
agràries productores de tomàquet i altres espècies sen-
sibles especificades a l’Ordre AAR/415/2008, de 12 de 
setembre, així com en les dels proveïdors de material 
vegetal d’aquestes espècies, i que es publiquen en l’an-
nex d’aquesta disposició

Barcelona, 26 d’octubre de 2009

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

També s’està experimentant per al control de Tuta ab-
soluta amb resultats satisfactoris.

– Barrinador de l’arròs (Chilo suppresalis): la lluita con-
tra el barrinador de l’arròs es ve realitzant amb captura 
massiva des de fa uns anys per part de l’ADV de l’arròs 
i altres cultius del Delta mitjançant encàrrec del DAR.

Enguany es gestiona mitjançant el sistema de lluita de 
captura massiva 22.000 ha. d’arròs en el Delta de l’Ebre 
i zona arrossera de Girona, amb un èxit important que 
permet la contenció efectiva de la plaga de tal forma 
que ha fet necessaris un o, sovint, cap tractament en 
les parcel·les.

– Control de corc del raïm (Lobesia botrana): en la llui-
ta contra aquesta plaga del raïm existeix un cas emble-
màtic a Catalunya, que és el treball desenvolupat entre 
el DAR i els Cellers de Raïmat del grup Codorniu. Des 
de l’any 2002 es desenvolupa un programa d’implan-
tació de la confusió sexual que ha tingut uns resultats 
molt bons, principalment perquè s’ha aconseguit fer 
amb aquest mètode una superfície gran i homogènia.

Enguany s’aplica en més de 3.000 ha distribuïdes en tot 
el territori català.

Altres: a més de tot el que s’ha exposat anteriorment, el 
Servei de Sanitat Vegetal del DAR està fomentant l’apli-
cació de tècniques alternatives de lluita com la confusió 
sexual contra diverses plagues del presseguer (més de 
2.000 ha), de l’avellaner, del tomàquet, etc.

Barcelona, 26 d’octubre de 2009

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
475/VIII,	sobre	la	informació	als	cultiva-
dors	de	tomàquets	relativa	a	les	línies	
d’assessorament	i	d’ajuts	per	a	lluitar	
contra	la	plaga	de	la	Tuta absoluta
Tram. 290-00419/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 61863 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00419/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 475/VIII, 
sobre la informació als cultivadors de tomàquets relativa 
a les línies d’assessorament i d’ajuts per a lluitar contra 
la plaga de la Tuta absoluta.

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 475/VIII, sobre la 
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El pacte vol incidir favorablement en l’ocupació dels 
joves, a través de la millora del mercat de treball, aju-
dant-los a entrar-hi en millors condicions, actuant per 
millorar l’estabilitat i el progrés professional, garantint 
una major qualitat de l’ocupació, ajudant-los a conciliar 
els diversos aspectes de la vida personal, acadèmica i 
laboral, i facilitant el camí als més emprenedors.

Aquest acord, liderat per la Secretaria de Joventut del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Departa-
ment de Treball, amb la col·laboració dels departaments 
Innovació, Universitats i Empresa i Educació, posa les 
bases de les actuacions públiques en matèria d’ocupació 
juvenil. Això es fa en un moment de crisi econòmica 
i laboral que està perjudicant especialment la població 
jove, amb una taxa d’atur que arriba al 26’6%.

L’Acord estableix l’estratègia d’actuació del Govern 
pel que fa a ocupació juvenil a curt i mig termini en 
aquells àmbits competencials inclosos en l’Estatut. Cal 
destacar que el Govern català és el primer de l’Estat que 
desenvolupa un pla específic per promoure l’ocupació 
juvenil.

El document conté 68 mesures i actuacions concretes, 
acompanyades de calendari, pressupost i indicadors 
d’avaluació, per facilitar la inserció laboral de la gent 
jove i millorar les seves condicions de feina. L’Acord 
se centra especialment en els aspectes relacionats amb 
la formació i la orientació laborals, considerats els ele-
ments clau per resoldre els problemes de desocupació 
juvenil. També introdueix la perspectiva de joventut en 
el disseny, la implementació i l’avaluació de les políti-
ques públiques d’ocupació de tots els departaments del 
Govern. La dotació pressupostària inicial per al desen-
volupament del Pla és de més de 200.000.000 euros per 
als tres anys de vigència de l’Acord.

Les mesures s’estructuren en cinc àmbits d’actuació: 

Eix 1. Condicions laborals: 

Es faran actuacions per sensibilitzar la població jove, 
especialment l’alumnat de secundària, sobre les con-
dicions de treball i la prevenció de riscos laborals. La 
Inspecció de Treball, que serà traspassada a la Genera-
litat el 2010, controlarà que les empreses facin un bon 
ús de la contractació en pràctiques i en formació i que la 
contractació temporal s’ajusti a la normativa laboral.

Eix 2. Emprenedoria: 

Es reforçarà el servei d’informació i assessorament indi-
vidualitzat per a joves de la de la Generalitat. Es donarà 
suport tècnic i econòmic als i les joves interessats en 
crear una empresa. Es promourà la cultura emprenedora 
i el cooperativisme a les universitats i a la formació 
professional.

Eix 3. Formació, orientació i inserció: 

Es desplegarà la futura Xarxa Nacional d’Emancipa-
ció Juvenil amb Oficines Joves arreu del territori. Es 
promourà l’accés de la gent jove a l’FP i s’incrementarà 
la formació ocupacional per a joves. Es reforçaran els 
programes d’inserció laboral de joves en risc d’exclu-
sió social i els programes de suport a la transició entre 
formació i treball.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	
52/VIII,	sobre	les	polítiques	en	matè-
ria	de	joventut
Tram. 390-00052/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 61624 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00052/08

Sobre: Control compliment de la Moció 52/VIII, sobre 
les polítiques en matèria de joventut

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 52/VIII, sobre les polítiques en 
matèria de joventut (núm. de tram. 390-00052/08), us 
informo del següent: 

Pel que fa a reiterar al Govern de l’Estat la petició de 
transferència de les beques universitàries, per tal que 
Catalunya disposi d’un sistema de beques propi, us fem 
avinent que el conseller d’Innovació, Universitats i Em-
presa, Josep Huguet, va reiterar el traspàs de les beques 
universitàries en el decurs de la reunió mantinguda amb 
el ministre d’Educació, Ángel Gabilondo, el passat dia 
9 de juny. En aquesta trobada, el conseller va demanar 
que el sistema estatal sigui més equitatiu atès que, actu-
alment, està plantejat amb criteris d’homogeneïtat que 
fa que els estudiants de Catalunya, on el cost de la vida 
és més elevat, en surtin perjudicats.

D’altra banda, el passat dia 7 de setembre, el comis-
sionat per a Universitats i Recerca, Joan Majó, també 
va plantejar al secretari general d’Universitats, Màrius 
Rubiralta, la necessitat de resoldre aquest traspàs al més 
aviat possible.

Tot això, sens perjudici dels treballs que s’estan duent a 
terme en el si de la Comissió Mixta de Transferències 
Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya en 
matèria del traspàs de les beques.

Així mateix i pel que fa a l’acord per a l’ocupació juvenil, 
us informem que el passat 16 de setembre, el president 
de la Generalitat, José Montilla; les conselleres d’Acció 
Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i de Treball, Mar 
Serna; el secretari de Joventut, Eugeni Villalbí, i els 
màxims representants de Foment del Treball, Joan Ros-
sell; PIMEC, Josep Gonzàlez; CCOO-Acció Jove, Joan 
Carles Gallego; UGT-Avalot, Josep Ma. Àlvarez, i del 
CNJC, Agnès Russiñol, van signar l’Acord de Mesures 
per a l’Ocupació Juvenil de Catalunya 2009-2012.
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Treball (reg. 
61632).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 7 de 
desembre de 2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.11.2009.

Control	del	compliment	de	la	Moció	54/
VIII,	sobre	l’autorització	d’ajornar	en	de-
terminats	supòsits	el	pagament	de	co-
titzacions	empresarials	a	la	Seguretat	
Social
Tram. 390-00054/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 61721 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00054/08

Sobre: Control compliment de la Moció 54/VIII, so-
bre l’autorització d’ajornar en determinats supòsits el 
pagament de cotitzacions empresarials a la Seguretat 
Social

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 54/VIII, sobre l’autorització 
d’ajornar en determinats supòsits el pagament de co-
titzacions empresarials a la Seguretat Social (núm. de 
tram. 390-00054/08), us informo del següent: 

El Departament de Treball va considerar com a via fac-
tible per a l’autorització de l’ajornament de les cotitzaci-
ons a la Seguretat Social a aquelles empreses de sectors 
en crisi i que determini el Govern aprofitar la tramitació 
del Reial Decret Llei 2/2009, de 6 de març, de mesures 
urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació i 
la protecció de les persones aturades

Per aquest motiu, el passat 16 de juliol, el Departament 
de Treball va traslladar la proposta als grups parla-
mentaris catalans amb representació al Congrés (GP 
Socialista, GER-IU-ICV i GC-CIU) a fi que pogués ser 
incorporada en la llei resultant.

Eix 4. Conciliació de la vida laboral, acadèmica i per-
sonal: 

Es posaran en marxa proves pilot de conciliació adre-
çades a joves treballadors en empreses de sectors amb 
força presència juvenil (comerç, hostaleria i restaura-
ció, per exemple). S’impulsaran mesures perquè els 
estudiants universitaris puguin conciliar feina, estudis 
i vida personal.

Eix 5. Informació i anàlisi estadística: 

S’introduirà la perspectiva jove en l’anàlisi i estadísti-
ques laborals de la Generalitat.

Per últim i pel que fa al traspàs dels recursos previstos 
per a la renda bàsica d’emancipació, us fem avinent que 
el Govern ha reclamat en diverses ocasions i fòrums 
el traspàs a la Generalitat dels recursos destinats a la 
Renda Bàsica d’Emancipació.

Fins a la data d’avui no s’ha aconseguit del Govern 
de l’Estat l’esmentat traspàs, no obstant això, des del 
Govern de la Generalitat és seguirà treballant per a que 
es faci efectiu, atès que es considera que s’ha de tractar 
homogèniament a tots els joves llogaters de Catalunya 
i no es diversifiqui l’oferta dels ajuts estatals i els de 
la Generalitat.

Barcelona, 20 d’octubre de 2009

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Control	del	compliment	de	la	Moció	53/
VIII,	sobre	la	política	econòmica	i	labo-
ral	per	a	crear	ocupació
Tram. 390-00053/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 61632 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

Mar Serna Calvo, consellera de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la moció amb número de tramitació 
390-00053/08, sobre 53/VIII, sobre la política econò-
mica i laboral per crear ocupació, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, atès que a finals del mes 
d’octubre s’obtindran dades que permetran actualitzar 
el compliment de la moció.

Barcelona, 26 d’octubre de 2009

Mar Serna i Calvo
Consellera de Treball
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Agricultura,	Ramaderia	i	
Pesca	amb	el	conseller	d’Agricultura,	
Alimentació	i	Acció	Rural	sobre	la	situ-
ació	del	sector	agrari	català	i	sobre	les	
accions	per	a	donar	resposta	a	les	pe-
ticions	d’aquest	sector	que	van	donar	
lloc	als	incidents	entre	mossos	d’esqua-
dra	i	pagesos	a	Reus	(Baix	Camp)
Tram. 354-00288/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Rafel Luna i Vivas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
61627).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca, sessió del 02.11.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Agricultura,	Ramaderia	i	
Pesca	amb	el	conseller	d’Agricultura,	
Alimentació	i	Acció	Rural	sobre	els	in-
cidents	entre	mossos	d’esquadra	i	pa-
gesos	a	Reus	(Baix	Camp)
Tram. 354-00291/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carles Pellicer i Punyed, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 61808).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca, sessió del 02.11.2009.

El text concret de la proposta va ser el següent: 

Mitjançant el procediment que s’estableixi, i en el perí-
ode del segon semestre de 2009 al primer semestre del 
2010, ambdós inclosos, autoritzar a aquelles empreses 
de sectors en crisi que determini el Govern, entre ells 
el sector de l’automoció, un ajornament de les quotes 
corrents empresarials de Seguretat Social fins a un mà-
xim de sis mesos, sense necessitat de prestar garanties o 
avals, les quals podrien ser substituïdes per la garantia 
genèrica del Sistema de Seguretat Social mitjançant la 
no materialització en la part corresponent dels exce-
dents de l’exercici del 2008, com preveu la Disposició 
addicional Segona del Reial Decret Llei 2 / 2009 de 6 
de març.

Els ajornaments aprovats per aquesta via no generaran 
interessos de demora ni recàrrecs, i les empreses que 
s’hi acullin seran considerades en situació legal de cor-
rent en el pagament de quotes a la Seguretat Social a 
tots els efectes.

Atès que en el decurs de la tramitació del RDL 2/2009 
la proposta no ha estat finalment inclosa, el Departa-
ment de Treball adreça una carta al Secretari d’Estat 
de la Seguretat Social amb l’objectiu de sol·licitar de 
nou la proposta, i emfatitzar així la seva acceptació en 
favor de les empreses (i, per consegüent, de les persones 
treballadores) més afectades per la crisi.

Barcelona, 28 d’octubre de 2009

Maria del Mar Serna Calvo
Consellera de Treball

Control	del	compliment	de	la	Moció	62/
VIII,	sobre	l’execució	de	les	inversions	
previstes	pels	pressupostos	generals	
de	l’Estat	en	virtut	de	la	disposició	ad-
dicional	tercera	de	l’Estatut
Tram. 390-00062/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2009
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Salva-
dor	Puig	Rodríguez,	president	de	GES-
FER,	i	de	Xavier	Flotats,	director	del	
centre	tecnològic	GIRO,	davant	la	Co-
missió	d’Agricultura,	Ramaderia	i	Pes-
ca,	perquè	informin	sobre	la	gestió	de	
les	dejeccions	ramaderes	i	sobre	les	
tecnologies	per	a	llur	eliminació	o	rea-
profitament	sostenible
Tram. 356-00519/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 (DSPC-C 658).

Sol·licitud	de	compareixença	del	secre-
tari	general	de	Joventut	davant	la	Co-
missió	sobre	les	Polítiques	de	Joven-
tut	perquè	informi	sobre	la	política	de	
subvencions	de	la	Secretaria	General	
de	Joventut
Tram. 356-00521/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 61292).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre les Polí-
tiques de Joventut, sessió del 22.10.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	 la	 fundació	Oncovallès	
davant	 la	Comissió	de	Salut	perquè	
expliquin	els	objectius	i	 les	accions	
d’aquesta	fundació
Tram. 356-00524/08

Sol·licitud

Sol·licitud: M. Glòria Renom i Vallbona, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 61766).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 29.10.2009.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	d’Unió	de	Pagesos	davant	la	
Comissió	d’Agricultura,	Ramaderia	i	
Pesca	perquè	exposin	la	problemàtica	
derivada	de	l’assetjament	psicològic	ru-
ral	(mobbing	rural)
Tram. 356-00488/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 (DSPC-C 658).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jo-
sep	Montasell,	president	de	la	Funda-
ció	Agroterritori,	davant	la	Comissió	
d’Agricultura,	Alimentació	i	Acció	Rural	
perquè	exposi	els	objectius	d’aquesta	
entitat
Tram. 356-00498/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 (DSPC-C 658).

Sol·licitud	de	compareixença	del	secre-
tari	de	Joventut	davant	la	Comissió	so-
bre	les	Polítiques	de	Joventut	perquè	
informi	sobre	la	política	de	convenis,	
ajuts	i	subvencions	els	beneficiaris	dels	
quals	són	entitats	juvenils
Tram. 356-00518/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 61173).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre les Polí-
tiques de Joventut, sessió del 22.10.2009.
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Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	d’Unió	de	Pagesos	davant	la	
Comissió	d’Agricultura,	Ramaderia	i	
Pesca	perquè	valorin	els	incidents	entre	
mossos	d’esquadra	i	pagesos	a	Reus	
(Baix	Camp)
Tram. 356-00527/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 61809).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, sessió del 02.11.2009.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Política	Territorial	amb	el	conseller	de	
Política	Territorial	i	Obres	Públiques	so-
bre	la	proposta	de	Pla	de	transport	de	
viatgers	de	Catalunya	2008-2012
Tram. 355-00068/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 47 de la Co-
missió de Política Territorial, del 04.11.2009 (DSPC-
C 659).

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	de-
legació	de	Nicaragua	davant	la	Comis-
sió	de	Cooperació	i	Solidaritat	perquè	
informi	sobre	la	situació	de	la	coopera-
ció	catalana
Tram. 356-00525/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Antoni Comín Oliveres, del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Miquel Carrillo 
Giralt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Lluís Postigo i Garcia, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 61794).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 29.10.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	del	direc-
tor	general	de	Cooperació	al	Desen-
volupament	del	Departament	de	la	Vi-
cepresidència	davant	la	Comissió	de	
Cooperació	i	Solidaritat	perquè	informi	
sobre	l’estratègia	de	país	prioritària	a	
Nicaragua
Tram. 356-00526/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Antoni Comín Oliveres, del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Miquel Carrillo 
Giralt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Lluís Postigo i Garcia, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 61795).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 29.10.2009.
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió	plenària	núm.	65

Convocada per al dia 11 de novembre de 
2009

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

11 de novembre de 2009

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una 
diputada. Tram. 234-00044/08. Comissió de l’Estatut 
dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Co-
missió (Dictamen: BOPC 561).

2. Projecte de llei sobre el procediment de designació 
dels senadors i senadores que representen la Generalitat 
al Senat. Tram. 200-00066/08. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat. (Text presentat: BOPC 531, 10.)

3. Projecte de llei de la llengua de signes catalana. 
Tram. 200-00065/08. Govern de la Generalitat. Debat 
de totalitat. (Text presentat: BOPC 531, 5.)

4. Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja. 
Tram. 200-00067/08. Govern de la Generalitat. Debat 
de totalitat. (Text presentat: BOPC 540, 11.)

5. Projecte de llei del Consell de Governs Locals. Tram. 
200-00068/08. Govern de la Generalitat. Debat de to-
talitat. (Text presentat: BOPC 540, 14.)

6. Proposició de llei de mesures urgents en matèria fis-
cal aplicables a l’adquisició, el lloguer i el finançament 
de l’habitatge habitual. Tram. 202-00054/08. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat. (Text 
presentat: BOPC 393, 39.)

7. Proposició de llei sobre el règim especial de la Cer-
danya. Tram. 202-00075/08. Consell Comarcal de la 
Cerdanya. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la 
totalitat. (Text presentat: BOPC 531, 12.)

8. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a llui-
tar contra les conductes il·lícites dels càrrecs públics. 
Tram. 300-00238/08. Josep Enric Millo i Rocher, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

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

Compareixença	de	representants	d’Unió	
de	Pagesos	davant	la	Comissió	d’Agri-
cultura,	Ramaderia	i	Pesca	per	a	expo-
sar	la	problemàtica	derivada	de	l’asset-
jament	psicològic	rural	(mobbing	rural)
Tram. 357-00351/08

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 (DSPC-C 658).

Compareixença	de	Josep	Montasell,	
president	de	la	Fundació	Agroterritori,	
davant	la	Comissió	d’Agricultura,	Ali-
mentació	i	Acció	Rural	per	a	exposar	
els	objectius	d’aquesta	entitat
Tram. 357-00352/08

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 (DSPC-C 658).

Compareixença	de	Salvador	Puig	Rodrí-
guez,	president	de	GESFER,	i	de	Xavier	
Flotats,	director	del	centre	tecnològic	
GIRO,	davant	la	Comissió	d’Agricultura,	
Ramaderia	i	Pesca,	per	a	informar	sobre	
la	gestió	de	les	dejeccions	ramaderes	i	
sobre	les	tecnologies	per	a	llur	elimina-
ció	o	reaprofitament	sostenible
Tram. 357-00353/08

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 31, tinguda el dia 29.10.2009 (DSPC-C 658).
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud	de	dictamen	al	Consell	Con-
sultiu

Presentació
Reg. 61802

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, que representen una desena part 
dels membres de la Cambra, d’acord amb els articles 8, 
apartat segon, i 10 de la Llei 1/1981, del Consell Con-
sultiu de la Generalitat, sol·liciten dictamen prèvia a 
la interposició davant del Tribunal Constitucional de 
recurs d’inconstitucionalitat de la Llei 10/2009, de 20 
d’octubre, de creació d’òrgans consultius de l’Estat en 
l’àmbit agroalimentari i de determinació de les bases de 
representació de les organitzacions professionals agrà-
ries (BOE núm. 254 de 21 d’octubre de 2009), atesa la 
possible afectació a les competències de la Generalitat 
de Catalunya, previstes en l’Estatut d’Autonomia, en 
matèria d’agricultura, de ramaderia, i d’aprofitament 
forestal, i en especial pel que fa a l’àmbit de la repre-
sentació agrària.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup de CiU; Josep 
Maria Pelegrí i Aixut, Josep Grau i Seris, Maria Carme 
Vidal i Huguet, Albert Batalla i Siscart, Dolors Bata-
lla i Nogués, Joan Miquel Nadal i Malé, Agustí López 
i Pla, Carles Sala i Roca, Francesc Sancho i Serena, 
Marta Alòs i Lòpez, Xavier Pallarès i Povill, Carles 
Pellicer i Punyed, Anna Miranda i Torres, Meritxell 
Ruiz i Isern

9. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a 
afrontar la crisi econòmica. Tram. 300-00242/08. Jo-
sep Maria Pelegrí i Aixut, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre els casos recents de 
corrupció que són objecte d’investigació judicial. Tram. 
300-00239/08. José Domingo Domingo, del Grup Mixt. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les expectatives da-
vant de la Conferència de les Parts del Conveni de les 
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, de Copenha-
guen. Tram. 300-00240/08. Dolors Clavell i Nadal, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la política en matè-
ria de joc. Tram. 300-00241/08. Josep Maria Pelegrí i 
Aixut, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de su-
port a les persones en situació de dependència. Tram. 
300-00243/08. Josep Maria Pelegrí i Aixut, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el desplegament i l’aplicació de la Llei 12/2009, d’edu-
cació. Tram. 302-00194/08. Josep Maria Freixanet i 
Mayans, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la crisi econòmica i l’augment de la desocupació. Tram. 
302-00195/08. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’evolució dels expedients de regulació d’ocupació en el 
sector de l’automoció. Tram. 302-00196/08. Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
universitats i recerca. Tram. 302-00197/08. Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

18. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 11 de novembre, a les 16.00 h.)

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2009
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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	a	l’agost	del	2009
Tram. 337-00064/08

Presentació
President, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 61805 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 04.11.2009

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 
d’agost de 2009 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 29 d’octubre de 2009

Ramon Font Bové

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

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

Informe	2009	sobre	la	seguretat	a	Ca-
talunya
Tram. 334-00119/08

Presentació
Govern de la Generalitat
Coneixement i tramesa a la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana: 
Mesa del Parlament, 04.11.2009

A la Mesa del Parlament

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

Certifico: Que en la sessió de la Comissió de Govern 
per a la Seguretat, celebrada el dia d’avui, a proposta del 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Partici-
pació s’ha aprovat l’Informe 2009 sobre la Seguretat a 
Catalunya i s’ha acordat la seva tramesa al Parlament.

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

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.11.2009.

4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT SO-
BRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició	del	Consell	Assessor	del	
Parlament	sobre	Ciència	i	Tecnologia
Tram. 414-00001/08

Substitució de membres
Reg. 61779 / Coneixement, 28.10.2009

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Grup Parlamentari 
Mixt, fent ús d’allò que disposa el Reglament de la 
Cambra us fa avinent la designació de la diputada Sra. 
Carmen de Rivera Pla com a membre parlamentari per 
a formar part del CAPCIT.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2009

Albert Rivera Díaz
Portaveu del Grup Parlamentari Mixt

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	per	a	proveir	temporalment	un	
lloc	de	treball	d’auxiliar	de	visites	i	edu-
catiu
Tram. 500-00022/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 04.11.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 4 de 
novembre de 2009, ha convocat un concurs específic 
per a proveir temporalment un lloc de treball d’auxiliar 

Memòria	d’activitats	del	Consell	Social	
de	la	Universitat	Rovira	i	Virgili	corres-
ponent	al	2008
Tram. 337-00065/08

Presentació
Secretari executiu de Consell Social 
de la Universitat Rovira i Virgili

Reg. 61889 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 04.11.2009

Molt Hble, Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut Sr. Benach,

Em plau fer-li arribar la memòria d’activitats del Consell 
Social de la Universitat Rovira i Virgili, corresponent 
a l’any 2008.

Atentament,

Tarragona, 27 d’octubre de 2009

Jordi Gavaldà i Casado
El secretari executiu

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATA-
LUNYA

Recurs	d’inconstitucionalitat	8741/2009,	
interposat	per	més	de	cinquanta	dipu-
tats	del	Grup	Parlamentari	Popular	del	
Congrés	dels	Diputats	contra	determi-
nats	articles	de	la	Llei	12/2009,	del	10	de	
juliol,	d’educació
Tram. 381-00001/08 / Provisió del president del 
TC del 26.10.2009

Coneixement

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.11.2009.
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2. Sol·licituds i documentació

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1 i 
vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar, 
fins el 17 de novembre de 2009, al Registre de la Secre-
taria General del Parlament, la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció 
de Govern Interior. Aquesta sol·licitud s’ha de forma-
litzar en un model normalitzat, els exemplars del qual 
estan a disposició de les persones interessades al Depar-
tament de Recursos Humans del Parlament.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata al lloc de treball.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els 
quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’ava-
luació d’acord amb el barem que estableix la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com assenyala la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat 
del nivell de coneixements intermedis de català (B) o 
un altre d’equivalent

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte per a valo-
rar els mèrits. Tampoc no es poden tenir en compte els 
mèrits no acreditats documentalment.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya. Només es tenen en compte els mè-
rits al·legats i justificats dins del termini de presentació 
de sol·licituds de participació en el concurs.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents o per qualsevol 
altre mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats a què fa referència la base 3.2 han 
d’ésser expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de 
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits referits a llocs de treball en institucions 
públiques diferents del Parlament o en l’àmbit de l’em-
presa privada.

c) L’autoritat acadèmica o administrativa que corres-
pongui, en el supòsit d’altres mèrits.

3.4. Els candidats han de vetllar perquè totes les dades 
que constin en els certificats siguin completes.

4. Comissió tècnica d’avaluació 

4.1. La comissió tècnica d’avaluació és formada pels 
membres següents: 

de visites i educatiu, del grup C2 i nivell 6, del Depar-
tament de Relacions Parlamentàries i de Comunicació, 
fins a la reincorporació de la persona funcionària titular 
de la plaça, d’acord amb el que estableixen els articles 
36, 38, 57 i 58 dels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, aprovats per l’acord 
de la Comissió d’Afers Institucionals del 22 d’abril de 
2009, de conformitat amb l’article 20.1 de l’Acord sobre 
les condicions de treball del personal del Parlament per 
als anys 2008-2011 i amb la normativa corresponent 
sobre funció pública de la Generalitat.

Les funcions assignades al lloc de treball convocat con-
sisteixen en l’atenció de totes les visites al Palau del 
Parlament: visites educatives adaptades als nivells de 
primària, de secundària i universitari; preparació i dis-
tribució del material, control d’existències de material, 
recepció de les visites, explicació interactiva i realització 
d’activitats; visites de col·lectius de ciutadans i de grups 
específics i audiències oficials; visites per a estrangers; 
tasques de suport tècnic a la simulació parlamentària 
escolar –recepció del grup, control i emplaçament del 
grup, recompte de vots, visita–; tasques de suport tècnic 
a la simulació parlamentària estudiantil; coordinació 
durant tot el curs d’un grup de centres participants i 
coordinació d’una comissió el dia de la reunió de les 
comissions al Parlament; suport tècnic als tallers de 
plens –reportatge fotogràfic, coordinació àudio-vídeo, 
preparació i repartiment del material educatiu utilitzat, 
etc.–, i la realització de tallers de nivell no universitari, 
si escau; suport tècnic al ple de l’experiència i al ple uni-
versitari, i tasques de suport administratiu de l’Àrea.

Bases

1. Requisits de participació

1.1. Pot prendre part en aquest concurs el personal fun-
cionari de carrera que compleixi el requisits següents: 

a) Ocupar un lloc de treball d’uixer o uixera del Par-
lament.

b) Tenir el certificat de nivell intermedi de català (B) 
o un altre d’equivalent, d’acord amb el que estableix 
el Decret 161/2002, de l’11 de juny, sobre l’acreditació 
del coneixement del català i l’aranès en els processos 
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball 
de les administracions públiques de Catalunya, que s’ha 
d’acreditar en el decurs del procediment.

1.2. Pot participar en aquest concurs el personal que 
compleix els requisits establerts per la base 1.1 que 
estigui, respecte a l’Administració del Parlament, en 
qualsevol de les situacions administratives regulades 
per la normativa vigent. No hi pot participar el personal 
que estigui en situació de suspensió mentre en durin 
els efectes, ni el personal traslladat de lloc de treball, 
ni el destituït de càrrecs de comandament com a con-
seqüència d’un expedient disciplinari, mentre en durin 
els efectes corresponents. Tampoc no hi pot participar 
el personal que, estant en una situació diferent de la de 
servei actiu, no hi hagi estat el temps mínim exigit per 
a reingressar-hi.
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Primera fase. Valoració de mèrits

a) Experiència laboral

Pel treball acomplert en funció de l’experiència adqui-
rida, especialment en l’exercici de funcions semblants a 
les pròpies del lloc de treball convocat, tenint en compte 
el contingut tècnic i l’especialització dels llocs de treball 
ocupats amb relació al que és objecte d’aquesta convoca-
tòria: fins a 45 punts. En especial, es valora l’experiència 
educativa tant en l’àmbit reglat com en el no reglat.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració 
pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les 
categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó 
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis 
efectivament prestats en el Parlament puntuen el doble 
que els prestats en altres administracions. Es computen 
els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de 
la Llei 70/1978, del 26 de desembre, de reconeixement 
de serveis previs en l’Administració pública, i les dispo-
sicions concordants, tenint en compte que el temps de 
serveis prestats simultàniament només es pot computar 
una vegada.

c) Formació i perfeccionament 

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
directament relacionades amb les funcions pròpies del 
lloc de treball convocat: fins a 10 punts.

d) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap 
cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell 
inferior que són necessàries per a assolir-ne d’altres de 
nivell superior que s’al·leguen com a requisit o com a 
mèrit. Es valoren en especial les diplomatures i les lli-
cenciatures de magisteri, pedagogia, història, geografia, 
art, psicologia, filosofia i filologia, i altres titulacions 
homòlogues a les esmentades.

e) Idiomes

Pels coneixements de català superiors als exigits per al 
lloc de treball convocat i pels coneixements d’idiomes 
oficials de la Unió Europea: fins a 5 punts.

Segona fase. Entrevista 

En l’entrevista, a partir dels mèrits establerts per la con-
vocatòria i al·legats pels aspirants, es comproven i es 
valoren la competència i la capacitació per a exercir el 
lloc de treball convocat, a fi de determinar l’adequació 
de l’aspirant al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris 
respecte als continguts funcionals del lloc de treball 
convocat i llurs propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

6.2. La comissió tècnica d’avaluació té la facultat de 
convocar personalment els candidats, en els casos en 
què ho consideri convenient, a fi d’aclarir punts dub-
tosos o qualsevol altre aspecte de la documentació que 
hagin aportat.

a) Un president o presidenta, que ha d’ésser el director 
de Govern Interior o, per delegació d’aquest, la cap del 
Departament de Recursos Humans.

b) Dos vocals: la secretària general, o la persona en qui 
delegui, i una persona en representació del personal, 
proposada pel Consell de Personal.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar 
i fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases 
5.5 i 5.6, en el termini de quinze dies, la llista de per-
sones admeses i excloses, amb la indicació de si resten 
o no exemptes de fer la prova de català, i també dels 
motius d’exclusió, si s’escau.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de 
cinc dies des de la publicació de la llista de persones ad-
meses i excloses, ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc 
de la prova o les proves de coneixement intermedi de ca-
talà, per als candidats que no l’hagin acreditat, amb una 
antelació mínima de dos dies. La qualificació d’aquesta 
prova és d’apte/a o no apte/a i s’ha de fer pública d’acord 
amb el que estableixen les bases 5.5 i 5.6.

5.3. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el 
dia, l’hora i el lloc de l’entrevista que estableix la base 
6 en el mateix moment, si escau, de la publicació de les 
qualificacions de la prova de català, i hi ha de convocar 
els aspirants que l’hagin superada, amb una antelació 
mínima de dos dies.

5.4. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un 
mes des de la publicació de la llista de persones adme-
ses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntu-
acions atorgades, la qual s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis del Parlament.

5.5. Totes les comunicacions i les notificacions deri-
vades d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques al 
tauler d’anuncis del Parlament, sens perjudici que es 
publiquin també en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya.

5.6. Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs s’han de fer públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modi-
ficat per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al 
tauler d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació 
es considera feta la notificació pertinent a les persones 
interessades i s’inicien els terminis als efectes dels pos-
sibles recursos.

6. Mèrits i capacitats 

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els docu-
ments a què fa referència la base 2.1.b i c, els quals han 
d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en 
dues fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals 
s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 50 punts, 
segons els criteris i els barems següents: 
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en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
publicació o la notificació, de conformitat amb la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
el fons de l’assumpte, que determinin la impossibilitat 
de continuar el procés selectiu o que produeixin inde-
fensió o un perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades poden interposar un 
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària General

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 04.11.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 4 de 
novembre de 2009, vist l’informe del director de Govern 
Interior i d’acord amb el que disposa la base quarta del 
concurs, ha designat per a formar part de la comissió 
tècnica d’avaluació el senyor Xavier Muro i Bas, di-
rector de Govern Interior, la senyora Begoña Benguría 
Calera, cap del Departament de Recursos Humans i 
la senyora Noemí Hernández Blasco, en representació 
del personal.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària General

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspirant 
que hagi obtingut la millor valoració de tots els mèrits i 
les capacitats que estableix la base 6. Aquesta resolució 
comporta l’adscripció en comissió de serveis del funci-
onari o funcionària al lloc de treball convocat, amb les 
funcions descrites.

7.2. En cas que hi hagi empat en la puntuació global, 
s’ha de dirimir a favor de l’aspirant que hagi obtingut la 
puntuació més alta tenint en compte l’ordre dels apartats 
de valoració dels mèrits i les capacitats que estableix 
la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya.

8.2. El termini per a la presa de possessió en la nova 
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament de 
Recursos Humans, és de dos dies hàbils, comptadors a 
partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc de 
treball anterior. Si aquesta resolució comporta el rein-
grés al servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha 
de comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta. 
Així mateix, per causes justificades per necessitats del 
centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit centre 
gestor ha de valorar en cada cas, es pot concedir una 
pròrroga de fins a deu dies.

9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació o la notificació, o directament un recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
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	Proposta de resolució sobre el trasllat de la caserna de bombers de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	Tram. 250-02361/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el millorament de la senyalització als carrils de sortida de les vies ràpides i sobre l’increment del control dels autobusos de viatgers
	Tram. 250-02362/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la rehabilitació urgent del túnel del Castell de Guardiola a la carretera C-16
	Tram. 250-02363/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la rehabilitació urgent del túnel de Guardiola de Berguedà a la carretera C-16
	Tram. 250-02364/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de consigna d’equipatges a l’estació de tren de Lleida (Segrià)
	Tram. 250-02365/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici urgent de les obres d’arranjament de la coberta de l’IES Abat Oliba, de Ripoll
	Tram. 250-02366/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’una pista esportiva al CEIP Sagrat Cor de Solivella (Conca de Barberà)
	Tram. 250-02367/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la compensació als ajuntaments per les bonificacions fiscals en l’impost sobre béns immobles de les entitats concessionàries d’autopistes
	Tram. 250-02368/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema per a dispensar la dosi prescrita de medicaments
	Tram. 250-02369/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a rebre amb qualitat el senyal de televisió digital terrestre al Maresme
	Tram. 250-02370/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el traspàs de les competències de les capitanies marítimes a la Generalitat
	Tram. 250-02371/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ampliació del Pla 2000E
	Tram. 250-02372/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment del Pla 2000E
	Tram. 250-02373/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment del període exempt de comptabilització a efectes de la prestació per desocupació
	Tram. 250-02374/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la licitació, l’adjudicació i l’inici de les obres de l’anella viària del delta de l’Ebre
	Tram. 250-02375/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el millorament de la senyalització de les carreteres de les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-02376/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona
	Tram. 250-02377/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el condicionament d’un antic tram entre la Pobla de Segur i Sort de la carretera N-260 com a àrea de lleure i d’observació de la natura
	Tram. 250-02378/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la potenciació del turisme israelià al Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i l’Aran
	Tram. 250-02379/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la continuïtat de la tasca del Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya
	Tram. 250-02380/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la presentació al Parlament de les propostes del Departament d’Educació per a evitar que les vacances escolars del febrer afectin negativament les famílies
	Tram. 250-02381/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’avançament del pagament de l’ajut de l’Estat per al lloguer d’habitatges per a joves
	Tram. 250-02382/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla d’ajuts per a les editorials per a la digitalització dels fons bibliogràfics i els nous títols en català
	Tram. 250-02383/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment de les denominacions «vacances de Nadal» i «Setmana Santa» en el calendari escolar i sobre l’anul·lació del veto d’alguns equips directius escolars a la celebració d’aquestes festes
	Tram. 250-02384/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les llars d’infants laborals
	Tram. 250-02385/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació de llars d’infants laborals
	Tram. 250-02386/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ensenyament del català als casals catalans a l’exterior
	Tram. 250-02387/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de càtedra dels professors en l’elecció de la llengua dels llibres de text
	Tram. 250-02388/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el servei de monitors i assistents per als alumnes amb discapacitat
	Tram. 250-02389/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la redacció i la signatura d’un pacte català contra la pobresa
	Tram. 250-02390/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment dels ajuts per a les persones amb danys cerebrals
	Tram. 250-02391/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per a persones amb discapacitat psíquica
	Tram. 250-02392/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució d’aprovació del Mandat marc del sistema públic audiovisual
	Tram. 250-02393/08
	Tramesa al Ple


	Proposta de resolució sobre la realització de les proves de recuperació de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat al setembre
	Tram. 250-02394/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la regulació dels estudis oficials d’idiomes
	Tram. 250-02395/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el requeriment de la disponibilitat de cinturons de seguretat per a la contractació d’autocars per al transport escolar
	Tram. 250-02396/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació de l’Agència Catalana de la Dependència
	Tram. 250-02397/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una pla de foment de l’educació en la solidaritat i els valors
	Tram. 250-02398/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la consideració de la inclusió social de les persones amb discapacitats en les polítiques de cooperació al desenvolupament
	Tram. 250-02399/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la presentació al Parlament de documentació relativa al suport econòmic del sistema educatiu
	Tram. 250-02400/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’adequació al Pla d’escola inclusiva del programa de l’Estat «Escola 2.0» i del Projecte 1x1
	Tram. 250-02401/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’article 6.1 del Reial decret 1544/2007, relatiu a l’accés i l’ús dels mitjans de transport per persones amb discapacitat i l’elaboració d’un pla de supressió de barreres i d’utilització i adaptació dels transports públics col·lectius
	Tram. 250-02402/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el pagament a la Universitat Politècnica de Catalunya de l’aportació econòmica compromesa en el Pla de millora del finançament de l’ensenyament superior
	Tram. 250-02403/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una estratègia de millorament de les àrees instrumentals, especialment de la de matemàtiques, a l’educació primària i secundària
	Tram. 250-02404/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



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



	Proposta de resolució sobre el reconeixement del genocidi armeni
	Tram. 250-02406/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el millorament dels accessos per carretera a l’aeroport d’Alguaire
	Tram. 250-02407/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la promoció de la prova de detecció del virus de la immunodeficiència humana
	Tram. 250-02408/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat específica dels Mossos d’Esquadra per a la vigilància i la persecució dels delictes contra els vehicles de transport de mercaderies
	Tram. 250-02409/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’educació inclusiva amb relació als alumnes amb necessitats educatives especials associades a algun tipus de discapacitat
	Tram. 250-02410/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el reconeixement dels professors com a autoritat pública
	Tram. 250-02411/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la signatura del Document de bones pràctiques als museus i els centres d’art
	Tram. 250-02412/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’un fons per a urgències socials destinat a les corporacions locals
	Tram. 250-02413/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ampliació dels programes de gratuïtat dels llibres de text
	Tram. 250-02414/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la promoció del consum de flors i plantes ornamentals
	Tram. 250-02415/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment de les denominacions «vacances de Nadal» i «vacances de Setmana Santa» en el calendari escolar
	Tram. 250-02416/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la modificació del procediment d’adjudicació d’herències intestades a la Generalitat
	Tram. 250-02417/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’autorització d’una prova experimental sobre la selectivitat del vesc per a la captura d’ocells que inclogui la captura del tord a les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-02418/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de la partida pressupostària del Departament d’Educació destinada al pagament compensatori pel transport escolar no obligatori a Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
	Tram. 250-02419/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reparació definitiva del passeig de s’Abanell, de Blanes (Selva)
	Tram. 250-02420/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de la planta de Lear a Roquetes (Baix Ebre), sobre la formació dels treballadors acomiadats i sobre la tramitació i l’execució de les infraestructures pendents a les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-02421/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’establiment del criteri de preu final amb l’impost sobre el valor afegit inclòs en els procediments de contractació pública quan intervinguin licitadors exempts de tributació de l’impost sobre el valor afegit
	Tram. 250-02422/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la modificació de l’Ordre IRP/352/2009, sobre l’obligació dels establiments d’hostalatge de remetre a la Direcció General de la Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen
	Tram. 250-02423/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el Pla territorial sectorial de política forestal 2005-2014
	Tram. 250-02424/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària necessària per a atendre la preservació i la millora de les finques agràries i forestals incloses en la Xarxa Natura 2000
	Tram. 250-02425/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la priorització de les actuacions del Pla de sanejament de les aigües residuals urbanes
	Tram. 250-02426/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de la carretera GI-660 entre la Bisbal de l’Empordà i Calonge
	Tram. 250-02427/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de la carretera GI-664 entre Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l’Heura i Cassà de la Selva
	Tram. 250-02428/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per al millorament del Parc Agrari del Baix Llobregat
	Tram. 250-02429/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament i l’adequació de les instal·lacions de l’oficina de correus i telègrafs de Pineda de Mar (Maresme)
	Tram. 250-02430/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres del Maresme
	Tram. 250-02431/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de vagons als trens de les línies entre Barcelona i el Maresme
	Tram. 250-02432/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la conversió del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona en jutjat mercantil pur
	Tram. 250-02433/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un període de transició comú en els processos de trasllat de funcionaris judicials
	Tram. 250-02434/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el nomenament dels funcionaris de reforç del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona
	Tram. 250-02435/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la finalització de les obres de l’autovia A-22, entre Lleida i Osca, al tram de la variant d’Almacelles
	Tram. 250-02436/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la dotació del Solsonès amb un helicòpter durant els mesos d’estiu
	Tram. 250-02437/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’impacte ambiental causat en els ecosistemes de la Noguera de Cardós i la Noguera Pallaresa pel buidatge de la presa de Tavascan, al Pallars Sobirà
	Tram. 250-02438/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la supressió dels passos a nivell de la xarxa ferroviària a la demarcació de Tarragona
	Tram. 250-02439/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’ascensors amb capacitat suficient a l’estació de trens de Tarragona
	Tram. 250-02440/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reforma de l’andana de l’estació de trens de Tarragona
	Tram. 250-02441/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reobertura de l’escola de Gombrèn (Ripollès) per al curs 2010-2011
	Tram. 250-02442/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’obertura d’un centre d’educació infantil i primària i d’un institut d’educació secundària per al curs 2010-2011 a la zona sud de Girona
	Tram. 250-02443/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment del nombre de places a les escoles d’adults de Girona, Salt (Gironès), Blanes, Lloret de Mar (Selva) i Olot (Garrotxa) per al curs 2009-2010
	Tram. 250-02444/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la presentació al Parlament d’un projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 250-02445/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’una línia d’ajuts als agricultors del sector de l’olivera de les Terres de l’Ebre i sobre l’establiment d’autoritzacions de caça de les espècies d’ocells que afecten aquest sector
	Tram. 250-02446/08
	Presentació



	3.10.75.	Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
	Procediment per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 10/2009, del 20 d’octubre, de creació d’òrgans consultius de l’Estat en l’àmbit agroalimentari i de determinació de les bases de representació de les organitzacions professionals agràries
	Tram. 212-00004/08
	Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a lluitar contra les conductes il·lícites dels càrrecs públics
	Tram. 300-00238/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre els casos recents de corrupció que són objecte d’investigació judicial
	Tram. 300-00239/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les expectatives davant de la Conferència de les Parts del Conveni de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, de Copenhaguen
	Tram. 300-00240/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la política en matèria de joc
	Tram. 300-00241/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a afrontar la crisi econòmica
	Tram. 300-00242/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les persones en situació de dependència
	Tram. 300-00243/08
	Presentació






	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
	Modificació del calendari de sessions plenàries per al setè període de sessions (setembre-desembre 2009)
	Tram. 244-00015/08
	Acord
	Calendari de sessions plenàries per al vuitè període de sessions (gener-juliol 2010)
	Tram. 244-00016/08
	Acord


	Constitució de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva
	Tram. 395-00010/08
	Sol·licitud
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	Composició de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
	Tram. 410-00002/08
	Substitució de diputats
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	Substitució de diputats


	Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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	Composició de la Comissió de Benestar i Immigració
	Tram. 410-00010/08
	Substitució de diputats
	Substitució de diputats



	4.45.10.	Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
	Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
	Tram. 412-00004/08
	Substitució de diputats



	4.45.12.	Comissions específiques de seguiment
	Composició de la Comissió sobre els Drets de les Dones
	Tram. 411-00001/08
	Substitució de diputats


	Composició de la Comissió sobre les Polítiques de Joventut
	Tram. 411-00002/08
	Substitució de diputats



	4.45.13.	Comissions específiques d’estudi
	Composició de la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitats
	Tram. 406-00001/08
	Substitució de diputats
	Substitució de diputats





	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 447/VIII, sobre el tractament de les discapacitats d’origen orgànic
	Tram. 290-00392/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 461/VIII, sobre el pagament de les indemnitzacions per les expropiacions arran de les obres de desdoblament del tram de l’autovia entre Reus i Alcover
	Tram. 290-00406/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 462/VIII, sobre la instal·lació d’una marquesina per als usuaris de l’autobús escolar i de la línia regular de transport de viatgers per carretera a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
	Tram. 290-00407/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 469/VIII, sobre les necessitats d’escolarització i l’obertura de nous grups en els centres educatius del municipi de Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 290-00414/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 472/VIII, sobre el suport al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès pel que fa a la promoció de la varietat xarel·lo
	Tram. 290-00416/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 473/VIII, sobre el manteniment del marc d’interlocució que configuren la Taula Sectorial Agrària de la Llet i l’Observatori de la Llet per a analitzar l’impacte de la desaparició del sistema de les quotes lleteres prevista per a l’any 2015, en el marc de la política agrària comuna, i proposar mesures que l’atenuïn
	Tram. 290-00417/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 474/VIII, sobre el foment de les tècniques alternatives de lluita contra les plagues i les malalties vegetals
	Tram. 290-00418/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 475/VIII, sobre la informació als cultivadors de tomàquets relativa a les línies d’assessorament i d’ajuts per a lluitar contra la plaga de la Tuta absoluta
	Tram. 290-00419/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
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	Tram. 357-00353/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença





	4.55.	Activitat parlamentària
	4.55.15.	Convocatòries
	Sessió plenària núm. 65
	Convocada per al dia 11 de novembre de 2009

	4.67.	Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
	Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu
	Presentació




	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i del Govern, i d’altres òrgans
	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Informe 2009 sobre la seguretat a Catalunya
	Tram. 334-00119/08
	Presentació


	4.70.10.	Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent a l’agost del 2009
	Tram. 337-00064/08
	Presentació


	Memòria d’activitats del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili corresponent al 2008
	Tram. 337-00065/08
	Presentació





	4.87.	Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.10.	Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
	Recurs d’inconstitucionalitat 8741/2009, interposat per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés dels Diputats contra determinats articles de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
	Tram. 381-00001/08 / Provisió del president del TC del 26.10.2009
	Coneixement
	Acord de compareixença del Parlament





	4.88.	Consells assessors del Parlament
	4.88.01.	Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
	Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
	Tram. 414-00001/08
	Substitució de membres




	4.90.	Règim interior
	4.90.10.	Càrrecs i personal
	Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball d’auxiliar de visites i educatiu
	Tram. 500-00022/08
	Convocatòria
	Nomenament de l’òrgan qualificador







