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1. TramiTacions closes amb TexT apro-
vaT o closes en la formulació

1.01. lleis i altres normes

1.01.01. lleis

Llei de mesures fiscals, financeres i admi-
nistratives
Tram. 200-00072/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 607) p. 11

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 el servei de la 
línia de Renfe entre Portbou, Girona i Barcelona
Tram. 250-01942/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre la recuperació 
dels terrenys de titularitat municipal aportats per 
l’Ajuntament de Barcelona al Consorci Sagrera Alta 
Velocitat
Tram. 250-01969/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre l’enderroca-
ment del viaducte de Girona
Tram. 250-02030/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre la negociació 
conjunta de les transferències dels serveis i les in-
fraestructures ferroviàries de rodalia i mitja distància 
a la Generalitat
Tram. 250-02035/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre la no-aplicació 
d’increments de la tarifa dels túnels de Vallvidrera 
en funció del sentit del recorregut o de l’ocupació 
del vehicle
Tram. 250-02036/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
servei de cotxe multiusuari
Tram. 250-02037/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
de les baranes del pont sobre el riu Anoia a la carre-
tera BV-2141 entre Sant Sadurní d’Anoia i Piera
Tram. 250-02040/08
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
la redacció del projecte d’adequació de la carretera 
C-241 entre Santa Coloma de Queralt i Igualada
Tram. 250-02047/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la reparació 
de les tanques de seguretat del pas elevat de la 
carretera BP-2427 sobre l’autopista AP-7 a Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 250-02052/08
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a garantir el millorament de la se guretat i la dis-
minució de la perillositat de la carretera interpolar 
que envolta el Circuit de Catalunya entre Parets del 
Vallès i Granollers
Tram. 250-02073/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
la demolició del viaducte ferroviari en el projecte de 
soterrament del tren d’alta velocitat a Girona
Tram. 250-02087/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
diverses mesures de seguretat a la via pública per a 
reduir la sinistralitat de motoristes i ciclistes
Tram. 250-02092/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a evitar la proliferació d’es tornells
Tram. 250-02221/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a reduir els efectes de l’acció dels senglars en la 
vinya del Penedès
Tram. 250-02222/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
pla d’ajuts al sector del suro
Tram. 250-02223/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre l’increment 
de mitjans per a la neteja i la vigilància de la serra 
de Collserola
Tram. 250-02224/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la trama urbana consolidada d’Igualada (Anoia) 
i sobre la resolució del projecte World Trade Center 
Igualada
Tram. 250-02239/08
Rebuig p. 14
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Nota
– 200-00079/08: en el BOPC núm. 620, pàg. 8, es publica una corecció d'errades al tràmit de Termini de presentació d'esmenes a la totalitat.– 202-00082/08: en el BOPC núm. 620, pàg. 10, es publica una corecció d'errades al tràmit de Termini de presentació d'esmenes a la totalitat.
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Proposta de resolució sobre la creació 
d’una taula de seguiment per a avaluar la situació 
dels treballadors autònoms
Tram. 250-02302/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la partida de gestió de boscos privats
Tram. 250-02311/08
Retirada p. 14

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de recreixement de la presa de Margalef 
(Priorat)
Tram. 250-02314/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
boscos del Priorat, especialment els del Parc Natural 
del Montsant
Tram. 250-02318/08
Rebuig p. 15

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
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre els ajuts del 
Pla d’iniciatives de dinamització comarcal
Tram. 250-02348/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
Pla 2000E
Tram. 250-02372/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del Pla 2000E
Tram. 250-02373/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la promoció 
del consum de flors i plantes ornamentals
Tram. 250-02415/08
Rebuig p. 15

2.10.75. 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 
determinació de les bases de representació de les 
organitzacions professionals agràries
Tram. 212-00004/08
Caducitat del procediment parlamentari p. 15

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 dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 200-00064/08
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i 
grups socials p. 16
Compareixences d’organitzacions i grups socials de-
caigudes p. 17
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 17

Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 200-00068/08
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i 
grups socials p. 17
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 17

Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya
Tram. 200-00070/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 615) p. 18

Projecte de llei de bases de delegació en 
el Govern per a l’adequació de normes amb rang de 
llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior
Tram. 200-00075/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 18
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 18

Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya
Tram. 200-00076/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 18

Projecte de llei de règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públiques de Ca-
talunya
Tram. 200-00077/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 18

Projecte de llei del codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 200-00078/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 18

Projecte de llei del Pla estadístic de Cata-
lunya 2010-2013
Tram. 200-00079/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 19

3.01.02. proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del Pe-
nedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 202-00044/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 19
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 19

Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual 
s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 202-00046/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 19

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 19

Proposició de llei de modificació de l’apartat 
4 de l’article 14 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de 
regulació dels serveis de prevenció i extinció d’in-
cendis i de salvaments de Catalunya
Tram. 202-00082/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 19
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3.10. procediments que es clouen amb l’adop-
ció de resolucions

3.10.15. designacions de síndics de la sindicatu-
ra de comptes

Procediment per a elegir quatre síndics de 
la Sindicatura de Comptes
Tram. 282-00001/08  
Termini de presentació de candidats p. 20

3.10.25. propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una línia d’ajuts als agricultors per a formar part 
de cooperatives
Tram. 250-02448/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre el reforç de les 
mesures de prevenció del consum de cànnabis entre 
els joves i sobre la informació dels recursos per a 
superar l’addicció
Tram. 250-02450/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’aprofundi-
ment en el coneixement, la detecció i el tractament 
de la síndrome d’Asperger, especialment en els cen-
tres educatius
Tram. 250-02451/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos per al Consell Nacional de la Cultura 
i les Arts
Tram. 250-02455/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’avaluació i la 
dignificació de la imatge de l’escola, dels educadors 
i dels valors educatius en els mitjans de comuni-
cació
Tram. 250-02456/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el compliment 
del calendari inicial previst per a la construcció de 
les obres del CEIP Pericot, a Girona
Tram. 250-02458/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la disponibilitat 
de recursos per a la construcció d’un nou col·legi 
d’educació infantil i primària a Sucs (Segrià) en els 
pressupostos per al 2010
Tram. 250-02459/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la presentació 
al Parlament d’un balanç anual sobre l’evolució dels 
alumnes, de les plantilles i dels recursos econòmics 
dels centres educatius del curs 2003-2004 ençà
Tram. 250-02460/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la priorització 
de la construcció de les infraestructures educati-
ves reivindicades pel Consell Escolar Municipal de 
Girona
Tram. 250-02461/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una taula de negociació amb sindicats i entitats 
representatives dels docents per a negociar el des-
plegament de la Llei 12/2009, d’educació
Tram. 250-02462/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Lleida - Fleming
Tram. 250-02464/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Tàrrega (Urgell)
Tram. 250-02465/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Balaguer (Noguera)
Tram. 250-02466/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Tremp (Pallars Jussà)
Tram. 250-02467/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
del Segrià
Tram. 250-02468/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Solsona
Tram. 250-02469/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Vielha (Val d’Aran)
Tram. 250-02471/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la dotació de 
personal dels centres d’assistència primària del Cen-
tre i de les Indianes, de Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental), i sobre el millorament del servei telefò-
nic i d’atenció domiciliària
Tram. 250-02473/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
Premi Nacional de Gastronomia en la convocatòria 
dels Premis Nacionals de Cultura
Tram. 250-02476/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el suport a la 
Volta Ciclista a Catalunya
Tram. 250-02477/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre les obres de 
recuperació i adequació de l’església de Gandesa 
(Terra Alta)
Tram. 250-02478/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una guia per a la detecció de situacions de risc 
d’accidents infantils
Tram. 250-02479/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
protocol d’actuació per a la prevenció, la detecció i 
el seguiment de casos de maltractament de perso-
nes grans
Tram. 250-02480/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la toponímia 
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-02481/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24
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Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre d’atenció i seguiment de les drogodependèn-
cies al Berguedà
Tram. 250-02482/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de telefonia mòbil al Berguedà
Tram. 250-02485/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre les al·legacions 
de l’Ajuntament de la Jonquera (Alt Empordà) a les 
sancions imposades per l’abocament d’aigües bru-
tes
Tram. 250-02486/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la bonificació 
del dos per cent dels interessos de la línia de crèdits 
per a combatre la crisi al sector ramader
Tram. 250-02487/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la situació 
econòmica del Parc de les Coves Pre històriques de 
Serinyà (Pla de l’Estany)
Tram. 250-02488/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’augment de 
la plantilla de professors de l’escola d’adults del 
Solsonès
Tram. 250-02490/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el suport a 
l’esmena presentada als pressupostos generals de 
l’Estat del 2010 per a l’aplicació dels beneficis fiscals 
màxims per als anys 2010, 2011 i 2012 al sector pri-
vat que participi en el projecte Catalunya a la Lluna
Tram. 250-02495/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre les propostes 
de modificació de la normativa tributària i fiscal fetes 
pels agents que operen en l’àmbit de l’habitatge
Tram. 250-02498/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a reduir la contaminació acústica a la 
carretera C-234, a Gavà
Tram. 250-02502/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres per a solucionar el problema de la pudor que 
genera la depuradora d’aigües residuals de Cambrils 
(Baix Camp)
Tram. 250-02504/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’assignació 
d’un metge o metgessa fix al dispensari d’Olesa de 
Bonesvalls (Alt Penedès)
Tram. 250-02505/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la supressió de 
les barreres arquitectòniques a l’estació del tren de 
Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) i el millora-
ment de l’accessibilitat des de la platja i la carretera 
N-II
Tram. 250-02506/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la represa 
dels tràmits per a disposar d’un nou centre d’ense-
nyament infantil i primari a Can Claramunt, a Piera 
(Anoia)
Tram. 250-02508/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la planificació 
de la Formació Professional amb relació a l’article 
5.2 de la Llei d’Educació
Tram. 250-02509/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
carril bici del nucli urbà a l’estació del tren de Santa 
Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-02510/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la priorització 
de les actuacions per al millorament de la seguretat 
del tram de la carretera C-17 entre Tagamanent i 
Aiguafreda
Tram. 250-02511/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució per al traspàs de la 
carretera LV-5223, d’accés a Llesui (Pallars Sobirà), 
a la Generalitat
Tram. 250-02516/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el dret a l’au-
todeterminació i sobre el reconeixement de les con-
sultes populars sobre la independència
Tram. 250-02537/08
Tramesa al Ple p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la realització 
d’una rèplica de les pintures romàniques de Santa 
Caterina i la instal·lació a l’absis d’origen de la cate-
dral de Santa Maria de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 250-02538/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 23 de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-02539/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 9. f de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-02540/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 8.3 de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-02541/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció de l’estació d’esquí nòrdic del bosc de Virós, a 
Alins (Pallars Sobirà)
Tram. 250-02542/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la cobertura telefònica a la vall de Vallalta, al 
Maresme
Tram. 250-02543/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una comissió tècnica per a avaluar la viabilitat tèc-
nica del soterrament de la línia de molt alta tensió 
entre Bescanó i Santa Llogaia d’Alguema i per a 
elaborar-ne un informe
Tram. 250-02544/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova ciutat judicial de Tarragona amb inde-
pendència del procés de venda de l’actual palau 
de justícia
Tram. 250-02545/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat d’educació especial a Santa Coloma 
de Gramenet (Barcelonès) i sobre la implementació 
d’un programa d’ensenyament professional per als 
alumnes amb discapacitat
Tram. 250-02546/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’IES Marta Mata a Montornès del 
Vallès (Vallès Oriental), i sobre l’ampliació de les 
instal·lacions actuals
Tram. 250-02547/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la senyalització dels accessos als polígons in-
dustrials de Vacarisses (Vallès Occidental) des de 
la carretera C-58
Tram. 250-02548/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la considera-
ció de la quarta etapa del reg Garrigues Sud com 
a reg social
Tram. 250-02549/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de les necessitats policials de la demarcació de 
Lleida
Tram. 250-02550/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
la televisió digital terrestre a Tordera (Maresme)
Tram. 250-02551/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el traspàs de 
les competències i l’agilitació dels tràmits en matèria 
de registre civil
Tram. 250-02552/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats civils i la creació de dos jutjats nous a 
Barcelona
Tram. 250-02553/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’agilitació dels 
jutjats penals i la creació d’un jutjat nou a Barce-
lona
Tram. 250-02554/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats socials i la creació de dos jutjats nous 
a Barcelona
Tram. 250-02555/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a agilitar els jutjats contenciosos administratius 

i sobre el nomenament de quatre jutges a Barce-
lona
Tram. 250-02556/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’agilitació dels 
jutjats mercantils i la creació de dos jutjats nous a 
Barcelona
Tram. 250-02557/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la normalitza-
ció lingüística als òrgans judicials
Tram. 250-02558/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 189/1981, que estableix les normes de 
protocol i cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 250-02559/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’increment 
del preu dels serveis de mitjana distància aplicat 
per Renfe
Tram. 250-02560/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la congelació 
de les tarifes de transport públic de l’Autoritat del 
Transport Metropolità per al 2010
Tram. 250-02562/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la presentació 
al Parlament del projecte de llei de finançament del 
transport públic
Tram. 250-02563/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la millora en 
l’aportació de l’Estat al contracte programa de l’Au-
toritat del Transport Metropolità
Tram. 250-02564/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de la integritat de la prestació econòmica de 
cuidadors no professionals en els casos de coinci-
dència amb la participació en centres ocupacionals 
per a persones amb discapacitat psíquica
Tram. 250-02565/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
del programa d’activitats anuals per a la seguretat 
viària
Tram. 250-02566/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la congelació 
de les tarifes dels serveis de rodalia i mitjana dis-
tància de Renfe
Tram. 250-02567/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la uniformit-
zació de la policia local amb la resta de cossos po-
licials
Tram. 250-02568/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35
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Proposta de resolució sobre el centenari del 
naixement de Màrius Torres
Tram. 250-02569/08
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’emplaçament de la parada d’autobús de la línia 
Manresa-Navarcles del barri del Guix, de Manresa 
(Bages)
Tram. 250-02570/08
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a dinamitzar els sectors del moble i de 
la il·luminació
Tram. 250-02571/08
Presentació p. 36
Reg. 64499 i 64568 / Admissió a tràmit: Mesa del Par-
lament, 19.01.2010

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa legal amb relació a l’empadronament 
dels immigrants d’origen estranger a Vic (Osona)
Tram. 250-02572/08
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades a Girona
Tram. 250-02573/08
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades al Bages
Tram. 250-02574/08
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades a l’àrea metropolitana de 
Barcelona
Tram. 250-02575/08
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades al Camp de Tarragona
Tram. 250-02576/08
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades a Lleida (Segrià)
Tram. 250-02577/08
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels descomptes en les tarifes d’electricitat, aigua 
i gas per a persones desocupades
Tram. 250-02578/08
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre l’exempció 
del pagament de les taxes d’inscripció a les proves 
d’accés a les universitats públiques de les persones 
desocupades
Tram. 250-02579/08
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el termini dels 
pagaments als centres residencials per a la gent 
gran amb places concertades
Tram. 250-02580/08
Presentació p. 42

3.20. interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els plans de 
dinamització comarcal
Tram. 300-00253/08
Presentació p. 42

Interpel·lació al Govern sobre la política i 
les actuacions en matèria d’urbanisme relatives al 
món local
Tram. 300-00254/08
Presentació p. 43

Interpel·lació al Govern sobre el suport a les 
famílies amb infants
Tram. 300-00255/08
Presentació p. 43

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica actual
Tram. 300-00256/08
Presentació p. 43

4. informació

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

Delegació de funcions del president del 
Parlament
Tram. 246-00050/08
Resolució p. 44

Instruccions de la Mesa del Parlament per 
a l’organització i el funcionament del Registre d’inte-
ressos dels diputats del Parlament de Catalunya

4.45. composició dels òrgans de la cambra

4.45.02. ple del parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/08
Renúncia de la condició de diputat p. 45

4.50. compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 
454/VIII, sobre el garantiment de la qualitat del sub-
ministrament elèctric del Baix Camp
Tram. 290-00399/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 45

Control del compliment de la Resolució 
467/VIII, sobre l’elaboració d’un llibre d’estil sobre 
el tractament de la salut mental en els mitjans de 
comunicació
Tram. 290-00412/08
Sol·licitud de pròrroga p. 46
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 46

Control del compliment de la Resolució 
546/VIII, sobre la gratuïtat de l’informe de salut ne-
cessari per a accedir al Programa de termalisme 
social de l’Imserso
Tram. 290-00486/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 46

4.53. sessions informatives i compareixences

4.53.03. sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre el Pacte 
nacional per a les infraestructures
Tram. 354-00278/08
Rebuig de la sol·licitud p. 47

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques sobre les relacions 
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de l’Institut Català del Sòl amb l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 354-00293/08
Rebuig de la sol·licitud p. 47

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques sobre les previsions 
de funcionament de l’aeroport d’Alguaire
Tram. 354-00299/08
Rebuig de la sol·licitud p. 47

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar i Immigració amb la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania sobre el presumpte cas 
de maltractaments al centre de menors Mas Garriga, 
de Juià (Gironès)
Tram. 354-00303/08
Sol·licitud i tramitació p. 47

4.53.05. sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Miquel Bo-
nilla, director de l’Institut Català del Sòl, i d’Emili Mas, 
gerent de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió 
de Política Territorial perquè informin sobre les rela-
cions entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 356-00536/08
Rebuig de la sol·licitud p. 47

4.53.10. sessions informatives i compareixences 
de membres del govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educa-
ció i Universitats amb el conseller d’Educació per a 
presentar el calendari i els continguts del desplega-
ment de la Llei 12/2009, d’educació
Tram. 355-00124/08
Substanciació p. 48

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació so-
bre l’incendi al massís del Port
Tram. 355-00130/08
Substanciació p. 48

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller de 
Medi Ambient i Habitatge sobre l’incendi al massís 
del Port
Tram. 355-00131/08
Substanciació p. 48

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

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Vicki Bernadet amb relació al Projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència
Tram. 353-00683/08
Substanciació p. 48

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de 
llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’ado-
lescència
Tram. 353-00688/08
Substanciació p. 48

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projec-

te de llei dels drets i les oportunitats de la infància 
i l’adolescència
Tram. 353-00689/08
Substanciació p. 48

Compareixença d’una representació d’UNI-
CEF Catalunya amb relació al Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 353-00691/08
Substanciació p. 49

Compareixença d’una representació de 
Save the Children amb relació al Projecte de llei 
dels drets i les oportunitats de la infància i l’ado-
lescència
Tram. 353-00692/08
Decaïment p. 49

Compareixença d’una representació de 
Global Movement for Children amb relació al Pro-
jecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància 
i l’adolescència
Tram. 353-00694/08
Substanciació p. 49

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat amb relació 
al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 353-00696/08
Substanciació p. 49

Compareixença d’una representació del 
Consell de l’Advocacia Catalana amb relació al Pro-
jecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància 
i l’adolescència
Tram. 353-00699/08
Substanciació p. 49

Compareixença d’una representació del 
Consorci Institut d’Infància i Món Urbà amb relació 
al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 353-00701/08
Substanciació p. 49

Compareixença d’una representació de Ca-
sals dels Infants del Raval amb relació al Projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència
Tram. 353-00702/08
Substanciació p. 50

Compareixença d’una representació de 
Càritas Catalunya amb relació al Projecte de llei 
dels drets i les oportunitats de la infància i l’ado-
lescència
Tram. 353-00703/08
Decaïment p. 50

Compareixença de Jordi Cots Moner, advo-
cat i pedagog, amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 353-00704/08
Substanciació p. 50

Compareixença de Jaume Funes, psicòleg 
i educador, amb relació al Projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 353-00705/08
Substanciació p. 50

Compareixença de Xavier Puigdollers i 
Noblom, exdirector general de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, amb relació 
al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 353-00706/08
Substanciació p. 50

Compareixença d’Encarna Muñoz, en re-
presentació de la Federació de Persones Sordes de 
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Catalunya (Fesoca), amb relació al Projecte de llei 
de la llengua de signes catalana
Tram. 353-00707/08
Substanciació p. 50

Compareixença de Josep Maria Segimon, 
en representació de la Plataforma pels Drets Lingüís-
tics i Culturals dels Usuaris de la Llengua de Signes 
Catalana LSC, ara!, amb relació al Projecte de llei 
de la llengua de signes catalana
Tram. 353-00708/08
Substanciació p. 51

Compareixença de Raimon Jané, en repre-
sentació de la Federació d’Associacions Catalanes 
de Pares i Persones Sordes (Acapps), amb relació al 
Projecte de llei de la llengua de signes catalana
Tram. 353-00711/08
Substanciació p. 51

Compareixença de Francesca Llorens, en 
representació de les persones sordes de l’Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD), amb 
relació al Projecte de llei de la llengua de signes 
catalana
Tram. 353-00712/08
Substanciació p. 51

Compareixença d’Anna Civit Canals, en 
representació del Col·legi de Logopedes de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de la llengua de 
signes catalana
Tram. 353-00713/08
Substanciació p. 51

Compareixença de Josep Quer, en repre-
sentació de l’Institut d’Estudis Catalans, amb relació 
al Projecte de llei de la llengua de signes catalana
Tram. 353-00714/08
Substanciació p. 51

Compareixença de representants de l’As-
sociació d’Intèrprets de Llengua de Signes i Guies 
Intèrprets de Catalunya (Acils), amb relació al Pro-
jecte de llei de la llengua de signes catalana
Tram. 353-00715/08
Substanciació p. 51

Compareixença de Marta Capdevila amb 
relació al Projecte de llei de la llengua de signes 
catalana
Tram. 353-00717/08
Substanciació p. 51

Compareixença del director del Centre de 
Recursos Educatius per a Deficients Auditius de 
Catalunya Pere Barnils amb relació al Projecte de 
llei de la llengua de signes catalana
Tram. 353-00718/08
Substanciació p. 52

Compareixença de representants de la 
Delegació Territorial de l’ONCE a Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de la llengua de signes 
catalana
Tram. 353-00720/08
Substanciació p. 52

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00723/08
Substanciació p. 52

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
del president del Fòrum Comarcal de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00724/08
Substanciació p. 52

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Micropobles de Catalunya amb 

relació al Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 353-00725/08
Substanciació p. 52

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer amb relació al Projecte 
de llei del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00726/08
Substanciació p. 52

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00727/08
Substanciació p. 53

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei 
del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00728/08
Substanciació p. 53

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei 
del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00729/08
Substanciació p. 53

Compareixença d’una representació de la 
Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de 
llei del Consell de Governs Locals
Tram. 353-00730/08
Substanciació p. 53

Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei del Consell de Governs
Tram. 353-00731/08
Substanciació p. 53

Compareixença de representants del Clús-
ter Català de Recuperació i Reciclatge davant la 
Comissió de Medi Ambient i Habitatge per a informar 
sobre les principals línies d’actuació del sector del 
reciclatge i la recuperació
Tram. 357-00362/08
Substanciació p. 53

4.55. activitat parlamentària

4.55.15. convocatòries

Sessió plenària núm. 68
Convocada per al dia 27 de gener de 2010 p. 54

4.67. comunicacions dels grups parlamentaris 
i dels diputats

Escrit de renúncia de la condició de diputat
Presentació p. 54

4.70. comunicacions del president de la ge-
neralitat i del govern, i d’altres òrgans

4.70.01. composició del govern, delegacions de 
funcions i encàrrecs de despatx

Suplència en l’exercici de les funcions del 
vicepresident del Govern pel conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació
Tram. 330-00146/08
Presentació p. 55



NOTES

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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4.90. règim interior

4.90.10. càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment un lloc 
de treball de gestor parlamentari o gestora parlamen-
tària del Departament de Gestió Parlamentària
Tram. 500-00025/08
Convocatòria p. 55
Nomenament de l’òrgan qualificador p. 58

Concurs oposició lliure per a proveir una 
plaça d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica del 
Parlament de Catalunya
Tram. 501-00016/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 612) p. 58

4.90.15. contractació

Contractació del subministrament i la instal-
lació de dispositius d’impressió per als departaments 
i serveis del Parlament de Catalunya
Tram. 620-00003/08
Nomenament de la Mesa de contractació p. 58

Contractació del subministrament i la instal-
lació del mobiliari de la sala de premsa del Parlament 
de Catalunya
Tram. 620-00004/08
Nomenament de la Mesa de contractació p. 59

Contractació de diverses cobertures d’as-
segurances del Parlament de Catalunya
Tram. 630-00001/08
Nomenament de la Mesa de contractació p. 59
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TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

A la pàg. 76,

On diu: 

«Article 36. Modificació de l’article 92 del text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya

[...]

«9. La inexactitud o la falsedat de les declaracions res-
ponsables a què fan referència les lletres i i j de l’apartat 
2 d’aquest article...»

Ha de dir: 

«Article 36. Modificació de l’article 92 del text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya

[...]

«9. La inexactitud o la falsedat de les declaracions res-
ponsables a què fa referència la lletra i de l’apartat 2 
d’aquest article...»

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives
Tram. 200-00072/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
607)

Al BOPC 607, de 24 de desembre de 2009, a la pàg. 71,

On diu: 

«Article 20. Deducció en concepte d’inversió per un 
àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions 
socials d’entitats noves o de creació recent

[...]

»Cinquè. En el cas que la inversió s’hagi fet mijtançant 
una ampliació...»

Ha de dir: 

«Article 20. Deducció en concepte d’inversió per un 
àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions 
socials d’entitats noves o de creació recent

[...]

»Cinquè. En el cas que la inversió s’hagi fet mitjançant 
una ampliació...»

A la pàg. 75,

On diu: 

«Article 36. Modificació de l’article 92 del text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya

[...]

»Quart. El compliment de les regles establertes pels 
apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 90 bis....»

Ha de dir: 

«Article 36. Modificació de l’article 92 del text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya

[...]

»Quart. El compliment de les regles establertes pels 
apartats a, b, c i d de l’article 90 bis....»
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TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

proposta de resolució sobre la negoci-
ació conjunta de les transferències dels 
serveis i les infraestructures ferroviàri-
es de rodalia i mitja distància a la ge-
neralitat
Tram. 250-02035/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-
C 709).

proposta de resolució sobre la no-apli-
cació d’increments de la tarifa dels tú-
nels de vallvidrera en funció del sentit 
del recorregut o de l’ocupació del ve-
hicle
Tram. 250-02036/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-
C 709).

proposta de resolució sobre l’ampliació 
del servei de cotxe multiusuari
Tram. 250-02037/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-
C 709).

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 el servei de 
la línia de renfe entre portbou, girona 
i barcelona
Tram. 250-01942/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-
C 709).

proposta de resolució sobre la recupe-
ració dels terrenys de titularitat munici-
pal aportats per l’ajuntament de barce-
lona al consorci sagrera alta velocitat
Tram. 250-01969/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-
C 709).

proposta de resolució sobre l’enderro-
cament del viaducte de girona
Tram. 250-02030/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-
C 709).
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TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

proposta de resolució sobre les mesu-
res per a garantir el millorament de la 
se guretat i la disminució de la perillosi-
tat de la carretera interpolar que envolta 
el circuit de catalunya entre parets del 
vallès i granollers
Tram. 250-02073/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-
C 709).

proposta de resolució sobre la inclusió 
de la demolició del viaducte ferroviari 
en el projecte de soterrament del tren 
d’alta velocitat a girona
Tram. 250-02087/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-
C 709).

proposta de resolució sobre l’adopció 
de diverses mesures de seguretat a la 
via pública per a reduir la sinistralitat de 
motoristes i ciclistes
Tram. 250-02092/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-
C 709).

proposta de resolució sobre l’arranja-
ment de les baranes del pont sobre el 
riu anoia a la carretera bv-2141 entre 
sant sadurní d’anoia i piera
Tram. 250-02040/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 50 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-C 709).

proposta de resolució sobre l’agilitació 
de la redacció del projecte d’adequació 
de la carretera c-241 entre santa colo-
ma de Queralt i igualada
Tram. 250-02047/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-
C 709).

proposta de resolució sobre la repara-
ció de les tanques de seguretat del pas 
elevat de la carretera bp-2427 sobre 
l’autopista ap-7 a sant sadurní d’anoia
Tram. 250-02052/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 50 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-C 709).
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TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

proposta de resolució sobre la modifi-
cació de la trama urbana consolidada 
d’igualada (anoia) i sobre la resolució 
del projecte World Trade center igua-
lada
Tram. 250-02239/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 40, tinguda el dia 
20.01.2010 (DSPC-C 711).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 40, tinguda el dia 
20.01.2010 (DSPC-C 711).

proposta de resolució sobre l’incre-
ment de la partida de gestió de boscos 
privats
Tram. 250-02311/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 42 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-
C 712).

proposta de resolució sobre l’execució 
de les obres de recreixement de la pre-
sa de margalef (priorat)
Tram. 250-02314/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 42, tinguda el dia 20.01.2010 
(DSPC-C 712).

proposta de resolució sobre les actu-
acions per a evitar la proliferació d’es-
tornells
Tram. 250-02221/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 42, tinguda el dia 20.01.2010 
(DSPC-C 712).

proposta de resolució sobre les actua-
cions per a reduir els efectes de l’acció 
dels senglars en la vinya del penedès
Tram. 250-02222/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 42, tinguda el dia 20.01.2010 
(DSPC-C 712).

proposta de resolució sobre la creació 
d’un pla d’ajuts al sector del suro
Tram. 250-02223/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 40, tinguda el dia 
20.01.2010 (DSPC-C 711).

proposta de resolució sobre l’increment 
de mitjans per a la neteja i la vigilància 
de la serra de collserola
Tram. 250-02224/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 42, tinguda el dia 20.01.2010 
(DSPC-C 712).
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TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.75.

proposta de resolució sobre el mante-
niment del pla 2000e
Tram. 250-02373/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 40, tinguda el dia 
20.01.2010 (DSPC-C 711).

proposta de resolució sobre la promo-
ció del consum de flors i plantes orna-
mentals
Tram. 250-02415/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 40, tinguda el dia 
20.01.2010 (DSPC-C 711).

2.10.75. 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 determina-
ció de les bases de representació de les 
organitzacions professionals agràries
Tram. 212-00004/08

Caducitat del procediment parlamentari

Secretaria General

Atès que ha transcorregut el termini a què es refereix 
l’article 30.2 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries, sense que cap dels 
legitimats hagi comunicat al president del Parlament la 
pretensió d’interposar el Recurs d’inconstitucionalitat, 
es fa avinent que aquest procediment parlamentari ha 
caducat.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

proposta de resolució sobre la neteja 
dels boscos del priorat, especialment 
els del parc natural del montsant
Tram. 250-02318/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 42, tinguda el dia 20.01.2010 
(DSPC-C 712).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 42, tinguda el dia 20.01.2010 
(DSPC-C 712).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 40, tinguda el dia 
20.01.2010 (DSPC-C 711).

proposta de resolució sobre l’ampliació 
del pla 2000e
Tram. 250-02372/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 40, tinguda el dia 
20.01.2010 (DSPC-C 711).
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TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana per a la Infància Maltractada amb relació al 
Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infàn-
cia i l’adolescència (Tram. 353-00690/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Famílies Acollidores amb relació al Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
(Tram. 353-00682/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits amb relació 
al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la in-
fància i l’adolescència (Tram. 353-00693/08)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Benestar i Immi-
gració, el 19 de gener de 2010 (DSPC-C 706)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Vicki Bernadet amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353-00683/08)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353-00688/08)

Compareixença d’una representació de la Fundació Ca-
talana de l’Esplai amb relació al Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
(Tram. 353-00689/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat amb relació al Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
(Tram. 353-00696/08)

Compareixença d’una representació de Casals dels In-
fants del Raval amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353-00702/08)

Compareixença d’una representació del Consorci Ins-
titut d’Infància i Món Urbà amb relació al Projecte de 
llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adoles-
cència (Tram. 353-00701/08)

Compareixença de Jordi Cots Moner, advocat i pe-
dagog, amb relació al Projecte de llei dels drets i les 
oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353-00704/08)

Compareixença de Jaume Funes, psicòleg i educador, 
amb relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència (Tram. 353-00705/08)

Compareixença de Xavier Puigdollers i Noblom, ex-
director general de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència, amb relació al Projecte de llei 
dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescèn-
cia (Tram. 353-00706/08)

Compareixença d’una representació d’UNICEF Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei dels drets i les 
oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353-00691/08)

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

projecte de llei dels drets i les oportuni-
tats de la infància i l’adolescència
Tram. 200-00064/08

Tinguda de les compareixences d’organit-
zacions i grups socials
Comissió de Benestar i Immigració, 22.12.2009, 
DSPC-C 703 i 19.01.2010, DSPC-C 706

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Benestar i Immi-
gració, el 22 de desembre de 2009 (DSPC-C 703)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència (Tram. 353-00684/08)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescèn-
cia (Tram. 353-00685/08)

Compareixença d’una representació de la Taula per la 
Infància i l’Adolescència a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infàn-
cia i l’adolescència (Tram. 353-00686/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Ado-
lescència amb relació al Projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353-00687/08)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Edu-
cadors i Educadores Socials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la in-
fància i l’adolescència (Tram. 353-00695/08)

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial 
de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353-00698/08)

Compareixença d’una representació del Col·legi de Met-
ges de Barcelona amb relació al Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
(Tram. 353-00700/08)

Compareixença del síndic de greuges amb relació al 
Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infàn-
cia i l’adolescència (Tram. 353-00697/08)
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3.01.01.

projecte de llei del consell de governs 
locals
Tram. 200-00068/08

Tinguda de les compareixences d’organit-
zacions i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 
20.01.2010, DSPC-C 708

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes en la Comissió d’Afers Institucionals, 
20.01.2010 (DSPC-C 708)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
Consell de Governs Locals (Tram. 353-000723/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques i de Jordi Xargay i 
Congost, president del Fòrum Comarcal de l’Associació 
Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei del 
Consell de Governs Locals (Tram. 353-00724/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del Consell de Governs Locals (Tram. 353-00725/08)

Compareixença d’una representació de la Fundació Car-
les Pi i Sunyer amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals (Tram. 353-00726/08)

Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals (Tram. 353-00727/08)

Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Girona, amb relació al Projecte de llei del Consell de Go-
verns Locals (Tram. 353-00728/08)

Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Lleida, amb relació al Projecte de llei del Consell de 
Governs Locals (Tram. 353-00729/08)

Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Tarragona, amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals (Tram. 353-00730/08)

Compareixença d’una representació del Ajuntament de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del Consell 
de Governs Locals (Tram. 353-00731/08)

Termini de presentació d’esmenes a l’ar-
ticulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 26.01.2010 al 04.02.2010).

Finiment del termini: 05.02.2010; 9:30 hores.

Compareixença d’una representació de Global Move-
ment for Children amb relació al Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
(Tram. 353-00694/08)

Compareixença d’una representació del Consell de l’Ad-
vocacia Catalana amb relació al Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
(Tram. 353-00699/08)

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials decaigudes

Compareixença d’una representació de Càritas Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei dels drets i les 
oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353-00703/08)

Compareixença d’una representació de Save the Chil-
dren amb relació al Projecte de llei dels drets i les 
oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353-00692/08)

Termini de presentació d’esmenes a l’ar-
ticulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 26.01.2010 al 04.02.2010).

Finiment del termini: 05.02.2010; 9:30 hores.
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3.01.01.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 64680) i Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 64777).

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

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.01.2010.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 64681).

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

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.01.2010.

projecte de llei del codi de consum de 
catalunya
Tram. 200-00078/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 64682).

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

Finiment del termini: 26.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.01.2010.

projecte de llei de l’autoritat de protec-
ció de dades de catalunya
Tram. 200-00070/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
615)

Al BOPC 615, de 20 de gener de 2010, a la pàg. 7,

On diu: 

«Finiment del termini: 01.02.2010; 9:30 h.»

Ha de dir:

«Finiment del termini: 29.01.2010; 9:30 h.»

projecte de llei de bases de delega-
ció en el govern per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la directiva 
2006/123/ce, del parlament i del con-
sell, de 12 de desembre de 2006, relati-
va als serveis en el mercat interior
Tram. 200-00075/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64670) i Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64679).

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

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes a l’ar-
ticulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 26.01.2010 al 04.02.2010).

Finiment del termini: 05.02.2010; 9:30 hores.
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3.01.02.

proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 2 de la llei 1/1995, del 16 de març, 
per la qual s’aprova el pla territorial ge-
neral de catalunya, i de l’article 12 de 
la llei 23/1983, del 21 de novembre, de 
política territorial
Tram. 202-00046/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64655).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 25.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 64778).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 25.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.01.2010.

proposició de llei de modificació de 
l’apartat 4 de l’article 14 de la llei 5/1994, 
del 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments de catalunya
Tram. 202-00082/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 26.01.2010 al 08.01.2010).

Finiment del termini: 09.01.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.01.2010.

projecte de llei del pla estadístic de ca-
talunya 2010-2013
Tram. 200-00079/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 26.01.2010 al 08.01.2010).

Finiment del termini: 09.01.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.01.2010.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

proposició de llei de reconeixement del 
penedès com a àrea funcional de pla-
nificació
Tram. 202-00044/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64654).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64783).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 25.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.01.2010.
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3.10.15.

proposta de resolució sobre el reforç de 
les mesures de prevenció del consum 
de cànnabis entre els joves i sobre la 
informació dels recursos per a superar 
l’addicció
Tram. 250-02450/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre l’aprofundi-
ment en el coneixement, la detecció i el 
tractament de la síndrome d’asperger, 
especialment en els centres educatius
Tram. 250-02451/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos per al consell nacional de 
la cultura i les arts
Tram. 250-02455/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

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

3.10.15. DESIGNACIONS DE SÍNDICS DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

procediment per a elegir quatre síndics 
de la sindicatura de comptes
Tram. 282-00001/08  

Termini de presentació de candidats

Mesa del Parlament

D’acord amb l’article 157.1 del Reglament, el termini per 
a proposar els candidats per a aquest procediment, finirà 
el propvinent dia 1 de març de 2010, a les 9:30 hores.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2010

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre la creació 
d’una línia d’ajuts als agricultors per a 
formar part de cooperatives
Tram. 250-02448/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la presenta-
ció al parlament d’un balanç anual sobre 
l’evolució dels alumnes, de les plantilles 
i dels recursos econòmics dels centres 
educatius del curs 2003-2004 ençà
Tram. 250-02460/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre la priorit-
zació de la construcció de les infraes-
tructures educatives reivindicades pel 
consell escolar municipal de girona
Tram. 250-02461/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre el compli-
ment del calendari inicial previst per a 
la construcció de les obres del ceip pe-
ricot, a girona
Tram. 250-02458/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.



25 de gener de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 617

22

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

proposta de resolució sobre l’increment 
de la plantilla de l’oficina de Treball de 
la generalitat de balaguer (noguera)
Tram. 250-02466/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre l’increment 
de la plantilla de l’oficina de Treball de 
la generalitat de Tremp (pallars Jussà)
Tram. 250-02467/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre l’increment 
de la plantilla de l’oficina de Treball de 
la generalitat del segrià
Tram. 250-02468/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre la cons-
titució d’una taula de negociació amb 
sindicats i entitats representatives dels 
docents per a negociar el desplegament 
de la llei 12/2009, d’educació
Tram. 250-02462/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre l’increment 
de la plantilla de l’oficina de Treball de 
la generalitat de lleida - fleming
Tram. 250-02464/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre l’increment 
de la plantilla de l’oficina de Treball de 
la generalitat de Tàrrega (urgell)
Tram. 250-02465/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la inclusió 
del premi nacional de gastronomia en 
la convocatòria dels premis nacionals 
de cultura
Tram. 250-02476/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre el suport a 
la volta ciclista a catalunya
Tram. 250-02477/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre les obres 
de recuperació i adequació de l’església 
de gandesa (Terra alta)
Tram. 250-02478/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre l’increment 
de la plantilla de l’oficina de Treball de 
la generalitat de solsona
Tram. 250-02469/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre l’increment 
de la plantilla de l’oficina de Treball de 
la generalitat de vielha (val d’aran)
Tram. 250-02471/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre la dotació 
de personal dels centres d’assistència 
primària del centre i de les indianes, de 
montcada i reixac (vallès occidental), i 
sobre el millorament del servei telefònic 
i d’atenció domiciliària
Tram. 250-02473/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64669).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un centre d’atenció i seguiment de les 
drogodependències al berguedà
Tram. 250-02482/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64669).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre la cobertu-
ra de telefonia mòbil al berguedà
Tram. 250-02485/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre les al·le ga-
cions de l’ajuntament de la Jonquera 
(alt empordà) a les sancions imposades 
per l’abocament d’aigües brutes
Tram. 250-02486/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre l’elabora-
ció d’una guia per a la detecció de situ-
acions de risc d’accidents infantils
Tram. 250-02479/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64669).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un protocol d’actuació per a la preven-
ció, la detecció i el seguiment de casos 
de maltractament de persones grans
Tram. 250-02480/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64669).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre la toponí-
mia de l’aeroport de barcelona
Tram. 250-02481/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64669).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre el suport a 
l’esmena presentada als pressupostos 
generals de l’estat del 2010 per a l’apli-
cació dels beneficis fiscals màxims per 
als anys 2010, 2011 i 2012 al sector pri-
vat que participi en el projecte catalu-
nya a la lluna
Tram. 250-02495/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64669).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre les pro-
postes de modificació de la normativa 
tributària i fiscal fetes pels agents que 
operen en l’àmbit de l’habitatge
Tram. 250-02498/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre la bonifica-
ció del dos per cent dels interessos de 
la línia de crèdits per a combatre la crisi 
al sector ramader
Tram. 250-02487/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64669).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre la situació 
econòmica del parc de les coves pre-
històriques de serinyà (pla de l’estany)
Tram. 250-02488/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64669).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre l’assignació 
d’un metge o metgessa fix al dispensari 
d’olesa de bonesvalls (alt penedès)
Tram. 250-02505/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64669).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre la supres-
sió de les barreres arquitectòniques a 
l’estació del tren de sant andreu de lla-
vaneres (maresme) i el millorament de 
l’accessibilitat des de la platja i la car-
retera n-ii
Tram. 250-02506/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre l’adopció 
de mesures per a reduir la contaminació 
acústica a la carretera c-234, a gavà
Tram. 250-02502/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 64669).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre l’inici de 
les obres per a solucionar el problema 
de la pudor que genera la depuradora 
d’aigües residuals de cambrils (baix 
camp)
Tram. 250-02504/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la prioritza-
ció de les actuacions per al millorament 
de la seguretat del tram de la carretera 
c-17 entre Tagamanent i aiguafreda
Tram. 250-02511/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64669).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució per al traspàs de 
la carretera lv-5223, d’accés a llesui 
(pallars sobirà), a la generalitat
Tram. 250-02516/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre la repre-
sa dels tràmits per a disposar d’un nou 
centre d’ensenyament infantil i primari 
a can claramunt, a piera (anoia)
Tram. 250-02508/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre la planifica-
ció de la formació professional amb re-
lació a l’article 5.2 de la llei d’educació
Tram. 250-02509/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 64665).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 21.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un carril bici del nucli urbà a l’estació 
del tren de santa maria de palautordera 
(vallès oriental)
Tram. 250-02510/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 64669).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.01.2010.
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proposta de resolució sobre el compli-
ment de l’article 23 de la llei 18/1996, de 
relacions amb les comunitats catalanes 
a l’exterior
Tram. 250-02539/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre el dret a 
l’au todeterminació i sobre el reconeixe-
ment de les consultes populars sobre la 
independència
Tram. 250-02537/08

Tramesa al Ple

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre la realitza-
ció d’una rèplica de les pintures romà-
niques de santa caterina i la instal·lació 
a l’absis d’origen de la catedral de santa 
maria de la seu d’urgell (alt urgell)
Tram. 250-02538/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.



Núm. 617 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 25 de gener de 2010

29

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

proposta de resolució sobre el millora-
ment de la cobertura telefònica a la vall 
de vallalta, al maresme
Tram. 250-02543/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre la constitu-
ció d’una comissió tècnica per a avaluar 
la viabilitat tècnica del soterrament de la 
línia de molt alta tensió entre bescanó i 
santa llogaia d’alguema i per a elabo-
rar-ne un informe
Tram. 250-02544/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre la senya-
lització de l’estació d’esquí nòrdic del 
bosc de virós, a alins (pallars sobirà)
Tram. 250-02542/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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proposta de resolució sobre les obres 
de construcció de l’ies marta mata a 
montornès del vallès (vallès oriental), 
i sobre l’ampliació de les instal·lacions 
actuals
Tram. 250-02547/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre el millora-
ment de la senyalització dels accessos 
als polígons industrials de vacarisses 
(vallès occidental) des de la carretera 
c-58
Tram. 250-02548/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre la cons-
trucció de la nova ciutat judicial de Tar-
ragona amb independència del procés 
de venda de l’actual palau de justícia
Tram. 250-02545/08

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 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat d’educació especial a san-
ta coloma de gramenet (barcelonès) 
i sobre la implementació d’un progra-
ma d’ensenyament professional per als 
alumnes amb discapacitat
Tram. 250-02546/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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proposta de resolució sobre la cobertu-
ra de la televisió digital terrestre a Tor-
dera (maresme)
Tram. 250-02551/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre el traspàs 
de les competències i l’agilitació dels 
tràmits en matèria de registre civil
Tram. 250-02552/08

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 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre la consi-
deració de la quarta etapa del reg gar-
rigues sud com a reg social
Tram. 250-02549/08

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 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre la cobertu-
ra de les necessitats policials de la de-
marcació de lleida
Tram. 250-02550/08

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 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats socials i la creació de dos 
jutjats nous a barcelona
Tram. 250-02555/08

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 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre les mesu-
res per a agilitar els jutjats contencio-
sos administratius i sobre el nomena-
ment de quatre jutges a barcelona
Tram. 250-02556/08

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 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats civils i la creació de dos jut-
jats nous a barcelona
Tram. 250-02553/08

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 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats penals i la creació d’un jutjat 
nou a barcelona
Tram. 250-02554/08

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 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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proposta de resolució sobre la modifi-
cació del decret 189/1981, que estableix 
les normes de protocol i cerimonial en 
l’àmbit de la generalitat de catalunya
Tram. 250-02559/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre l’increment 
del preu dels serveis de mitjana distàn-
cia aplicat per renfe
Tram. 250-02560/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats mercantils i la creació de 
dos jutjats nous a barcelona
Tram. 250-02557/08

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 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre la normalit-
zació lingüística als òrgans judicials
Tram. 250-02558/08

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 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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proposta de resolució sobre la millo-
ra en l’aportació de l’estat al contrac-
te programa de l’autoritat del Transport 
metropolità
Tram. 250-02564/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre el mante-
niment de la integritat de la prestació 
econòmica de cuidadors no professio-
nals en els casos de coincidència amb 
la participació en centres ocupacionals 
per a persones amb discapacitat psí-
quica
Tram. 250-02565/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre la conge-
lació de les tarifes de transport públic 
de l’autoritat del Transport metropolità 
per al 2010
Tram. 250-02562/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre la presen-
tació al parlament del projecte de llei de 
finançament del transport públic
Tram. 250-02563/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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proposta de resolució sobre la unifor-
mització de la policia local amb la resta 
de cossos policials
Tram. 250-02568/08

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 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre el centena-
ri del naixement de màrius Torres
Tram. 250-02569/08

Presentació
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 64497 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

A la Mesa del Parlament

El grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveu l’article 145 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució sobre el cente-
nari del naixement de Màrius Torres.

Exposició de motius

Durant tot l’any 2010. Lleida celebra l’«Any Màrius 
Torres», en escaure’s el centenari de la naixença del 
poeta lleidatà.

Les institucions i les entitats culturals de la ciutat han 
preparat un seguit d’actes en homenatge al poeta i per 

proposta de resolució sobre l’aprovació 
del programa d’activitats anuals per a la 
seguretat viària
Tram. 250-02566/08

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 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.

proposta de resolució sobre la congela-
ció de les tarifes dels serveis de rodalia 
i mitjana distància de renfe
Tram. 250-02567/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.01.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.01.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.01.2010.
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Un cop finalitzades les obres de la carretera, la parada 
es va mantenir en el voral de la carretera. La parada no 
està situada en un lloc adequat i no te ni il·luminació, 
ni accessos adequats per als usuaris.

L’Associació de veïns del Guix, Cots i Pujada Roja de 
Manresa han recollit més de 300 signatures reclamant 
la reubicació de la parada i que aquesta estigui en unes 
condicions adequades i segures per als usuaris.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a modificar la ubicació de la parada de bus inter-
urbà de la línia Manresa-Navarcles situada al barri del 
Guix de Manresa (Bages), dotant-la de les condicions 
de seguretat i accessibilitat necessàries per als usuaris 
de la línia.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2009

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

proposta de resolució sobre l’elabora-
ció d’un pla per a dinamitzar els sectors 
del moble i de la il·luminació
Tram. 250-02571/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 64499 i 64568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.01.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Rafael Luna i Vivas i Joan Bertomeu i 
Bertomeu diputats, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta 
la següent Proposta de resolució per tal de ser subs-
tanciada a la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme: 

Exposició de motius

La crisi econòmica ha tingut una especial repercussió 
en el sector immobiliari a casa nostra. Del dinamisme 
sector immobiliari en depèn tota una sèrie d’indústries 
complementàries com poden ser la indústria del moble, 
de l’electrodomèstic o la il·luminació.

Per fer front a la crisi, les diferents administracions 
han posat en marxa diferents plans d’estímul econòmic 
de l’activitat per alguns dels sectors afectats. Un dels 
exemples d’aquests plans d’estímul és el que beneficia 
al sector de l’automòbil.

a la major divulgació de la seva obra literària, inscrita 
a cavall del Noucentisme i del Simbolisme.

La Generalitat de Catalunya no ha de restar al marge 
d’un esdeveniment d’aquesta importància; ans al con-
trari, ha d’impulsar les accions que entengui possibles 
i més pertinents per donar a conèixer al gran públic 
l’obra, encara poc llegida, de Màrius Torres i tota aque-
lla altra que s’ha escrit a l’entorn d’aquesta i de la per-
sonalitat del poeta.

És per tot això que els grups parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució: 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a sumar-se a les activitats que hom endegui 
durant l’any 2010, en ocasió del centenari del naixement 
del poeta lleidatà Màrius Torres (Lleida, 1910 - Puig 
d’Olena, 1942) per a la divulgació de la seva figura i de 
la seva obra. I en particular, a incloure Màrius Torres 
dins la sèrie de quaderns de centenaris que edita la Ins-
titució de les Lletres Catalanes.

Palau del Parlament, 12 de gener del 2010

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu del G. P. d’ICV-EUiA 

proposta de resolució sobre la modi-
ficació de l’emplaçament de la parada 
d’autobús de la línia manresa-navarcles 
del barri del guix, de manresa (bages)
Tram. 250-02570/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 64498 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Josep Llobet Navarro, portaveu adjunt, 
Santi Rodríguez i Serra, diputat, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra presenta la següent Proposta de resolució per tal de 
ser substanciada a la Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

El Barri del Guix de Manresa (Bages) està comunicat 
amb la ciutat amb una única línia d’autobús que és la 
que uneix Manresa amb Navarcles. Es tracta d’una línia 
interurbana.

Aproximadament fa un any, coincidint amb les obres 
d’arranjament de la carretera C-16, la parada es va can-
viar del carrer del Guix al voral de la carretera C-16. 
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pecto, se ha negado a empadronar a inmigrantes por 
carecer de permiso de trabajo o residencia.

Propuesta de resolución

1. El Parlament de Catalunya declara que se debe cum-
plir la ley en todos los municipios de Cataluña, y en 
concreto, en el Ayuntamiento de Vic, lo establecido en 
la Ley de Bases de Régimen Local.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a que 
ejerza el control sobre la adecuación al ordenamiento 
jurídico de los acuerdos adoptados por el municipio de 
Vic en materia de inmigración para que no se impida 
la inscripción en el padrón municipal de los extranjeros 
que viven en su municipio.

Palau del Parlament, 13 de enero de 2010

Albert Rivera Díaz
Portavoz del Grupo Mixto (C’s)

proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
a girona
Tram. 250-02573/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 64532 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

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 Política Territorial

Exposición de motivos

El año 2009 ha concluido con unas cifras de 561.761 
personas en situación de desempleo en Cataluña lo que 
supone una tasa de paro del 15,95% de la población 
activa, porcentaje que, de acuerdo con las propias previ-
siones del Gobierno, todavía habrá de empeorar durante 
el presente año.

Dada la intensidad y duración de la actual crisis eco-
nómica, la Administración debería impulsar desde los 
distintos departamentos implicados medidas destina-
das a paliar la situación de las personas desemplea-
das, realizando un esfuerzo extraordinario destinado 
a evitar el sentimiento de desamparo del colectivo. En 
esta dirección, las prestaciones, subsidios y ayudas de 
desempleo o las medidas de apoyo a las personas en 
paro a través de la formación, asesoramiento personal 
y mejora de la ocupabilidad han de completarse con 
medidas complementarias destinadas a aliviar el peso 
de la falta de ingresos o percepción de subsidios de de-

Les Terres de l’Ebre concentren una part important de 
la indústria del moble a Catalunya. En municipis com 
la Sènia (Montsià), aquest sector té una importància 
cabdal per l’economia comarcal. Però l’actual situació 
ja portat a caigudes de les vendes de fins el 60%. L’atu-
rada del sector immobiliari i les dificultats per finançar 
l’adquisició de bens per part dels particulars, dificulten 
greument la marxa del sector i posen en greu perill els 
llocs de treball.

Tanmateix, el sector industrial de les Terres de l’Ebre 
han patit un greu sotrac amb el tancament de la planta 
de Lear i l’acomiadament de tota la plantilla, el que fa 
de la indústria del moble, un dels pocs referents indus-
trials d’aquestes comarques.

Paral·lelament, alguns Governs autonòmics com el del 
País Basc han posat en marxa plans d’estímul pel sector 
del moble i la il·luminació del qual es poden beneficiar 
empreses adherides al pla de menys de 250 treballadors. 
Aquests plans d’estímul han donat com a resultat un 
increment de les vendes dels sectors beneficiats amb un 
petit cost pressupostari per a l’administració.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a crear un pla d’estímul per a l’adquisició per part 
de particulars de mobles i material d’il·luminació per tal 
de dinamitzar aquests sector industrial a Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2010

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

proposta de resolució sobre el compli-
ment de la normativa legal amb relació a 
l’empadronament dels immigrants d’ori-
gen estranger a vic (osona)
Tram. 250-02572/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 64508 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido de la Ciu-
dadanía, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
145 y 146 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente propuesta de resolución.

Exposición de motivos

El Ayuntamiento de Vic, en una decisión unilateral y 
contraviniendo lo establecido en la normativa al res-



25 de gener de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 617

38

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

siones del Gobierno, todavía habrá de empeorar durante 
el presente año.

Dada la intensidad y duración de la actual crisis eco-
nómica, la Administración debería impulsar desde los 
distintos departamentos implicados medidas destina-
das a paliar la situación de las personas desemplea-
das, realizando un esfuerzo extraordinario destinado 
a evitar el sentimiento de desamparo del colectivo. En 
esta dirección, las prestaciones, subsidios y ayudas de 
desempleo o las medidas de apoyo a las personas en 
paro a través de la formación, asesoramiento personal 
y mejora de la ocupabilidad han de completarse con 
medidas complementarias destinadas a aliviar el peso 
de la falta de ingresos o percepción de subsidios de de-
sempleo insuficientes durante periodos de tiempo más 
o menos prolongados.

En el ámbito del transporte público, una medida apli-
cada en numerosas ciudades europeas es la gratuidad 
total o parcial de las tarifas de transporte para personas 
en paro con descuentos que van del 100% en Bruselas 
al 60% en Viena o descuentos variables de entre el 33 
y el 87% en Turín. En España, este tipo de descuentos 
se aplica o está en proceso de aplicación en ciudades 
como Sevilla, Málaga o Zaragoza.

La aplicación de este tipo de tarifas en base a criterios 
sociales tales como el nivel de ingresos o la situación de 
desempleo no es sólo una cuestión de justicia, sino que 
favorece la reinserción laboral al potenciar la movilidad 
y facilitar, así, la búsqueda de trabajo.

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 impulsar las medidas necesarias para que el 
Consorcio del Transporte Público del Bages (CTCB) 
cree un nuevo modelo de título personalizado de trans-
porte que permita a las personas en situación de de-
sempleo hacer un número ilimitado de desplazamientos 
en la zona tarifaria en que residan con las formas de 
transporte integradas.

Palau del Parlament, 14 de enero de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del G. Mixto

sempleo insuficientes durante periodos de tiempo más 
o menos prolongados.

En el ámbito del transporte público, una medida apli-
cada en numerosas ciudades europeas es la gratuidad 
total o parcial de las tarifas de transporte para personas 
en paro con descuentos que van del 100% en Bruselas 
al 60% en Viena o descuentos variables de entre el 33 
y el 87% en Turín. En España, este tipo de descuentos 
se aplica o está en proceso de aplicación en ciudades 
como Sevilla, Málaga o Zaragoza.

La aplicación de este tipo de tarifas en base a criterios 
sociales tales como el nivel de ingresos o la situación de 
desempleo no es sólo una cuestión de justicia, sino que 
favorece la reinserción laboral al potenciar la movilidad 
y facilitar, así, la búsqueda de trabajo.

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 impulsar las medidas necesarias para que 
el Consorcio del Transporte Público del Área de Gi-
rona cree un nuevo modelo de título personalizado de 
transporte que permita a las personas en situación de 
desempleo hacer un número ilimitado de desplazamien-
tos en la zona tarifaria en que residan con las formas de 
transporte integradas.

Palau del Parlament, 14 de enero de 2010

José Domigo Domingo
Portavoz adjunto GP Mixto

proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
al bages
Tram. 250-02574/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 64533 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

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 Política Territorial

Exposición de motivos

El año 2009 ha concluido con unas cifras de 561.761 
personas en situación de desempleo en Cataluña lo que 
supone una tasa de paro del 15,95% de la población 
activa, porcentaje que, de acuerdo con las propias previ-
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Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a impulsar las medidas necesarias para que la 
Autoridad del Transporte Metropolitano del Área de 
Barcelona cree un nuevo modelo de título personalizado 
de transporte que permita a las personas en situación de 
desempleo hacer un número ilimitado de desplazamien-
tos en la zona tarifaria en que residan con las formas de 
transporte integradas.

Palau del Parlament, 14 de enero de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del G. Mixto

proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
al camp de Tarragona
Tram. 250-02576/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 64535 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

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 Política Territorial

Exposición de motivos

El año 2009 ha concluido con unas cifras de 561.761 
personas en situación de desempleo en Cataluña lo que 
supone una tasa de paro del 15,95% de la población 
activa, porcentaje que, de acuerdo con las propias previ-
siones del Gobierno, todavía habrá de empeorar durante 
el presente año.

Dada la intensidad y duración de la actual crisis eco-
nómica, la Administración debería impulsar desde los 
distintos departamentos implicados medidas destina-
das a paliar la situación de las personas desemplea-
das, realizando un esfuerzo extraordinario destinado 
a evitar el sentimiento de desamparo del colectivo. En 
esta dirección, las prestaciones, subsidios y ayudas de 
desempleo o las medidas de apoyo a las personas en 
paro a través de la formación, asesoramiento personal 
y mejora de la ocupabilidad han de completarse con 
medidas complementarias destinadas a aliviar el peso 
de la falta de ingresos o percepción de subsidios de de-
sempleo insuficientes durante periodos de tiempo más 
o menos prolongados.

En el ámbito del transporte público, una medida apli-
cada en numerosas ciudades europeas es la gratuidad 
total o parcial de las tarifas de transporte para personas 

proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
a l’àrea metropolitana de barcelona
Tram. 250-02575/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 64534 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

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 Política Territorial

Exposición de motivos

El año 2009 ha concluido con unas cifras de 561.761 
personas en situación de desempleo en Cataluña lo que 
supone una tasa de paro del 15,95% de la población 
activa, porcentaje que, de acuerdo con las propias previ-
siones del Gobierno, todavía habrá de empeorar durante 
el presente año.

Dada la intensidad y duración de la actual crisis eco-
nómica, la Administración debería impulsar desde los 
distintos departamentos implicados medidas destina-
das a paliar la situación de las personas desemplea-
das, realizando un esfuerzo extraordinario destinado 
a evitar el sentimiento de desamparo del colectivo. En 
esta dirección, las prestaciones, subsidios y ayudas de 
desempleo o las medidas de apoyo a las personas en 
paro a través de la formación, asesoramiento personal 
y mejora de la ocupabilidad han de completarse con 
medidas complementarias destinadas a aliviar el peso 
de la falta de ingresos o percepción de subsidios de de-
sempleo insuficientes durante periodos de tiempo más 
o menos prolongados.

En el ámbito del transporte público, una medida apli-
cada en numerosas ciudades europeas es la gratuidad 
total o parcial de las tarifas de transporte para personas 
en paro con descuentos que van del 100% en Bruselas 
al 60% en Viena o descuentos variables de entre el 33 
y el 87% en Turín. En España, este tipo de descuentos 
se aplica o está en proceso de aplicación en ciudades 
como Sevilla, Málaga o Zaragoza.

La aplicación de este tipo de tarifas en base a criterios 
sociales tales como el nivel de ingresos o la situación de 
desempleo no es sólo una cuestión de justicia, sino que 
favorece la reinserción laboral al potenciar la movilidad 
y facilitar, así, la búsqueda de trabajo.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Mixto, 
presenta la siguiente,
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das a paliar la situación de las personas desemplea-
das, realizando un esfuerzo extraordinario destinado 
a evitar el sentimiento de desamparo del colectivo. En 
esta dirección, las prestaciones, subsidios y ayudas de 
desempleo o las medidas de apoyo a las personas en 
paro a través de la formación, asesoramiento personal 
y mejora de la ocupabilidad han de completarse con 
medidas complementarias destinadas a aliviar el peso 
de la falta de ingresos o percepción de subsidios de de-
sempleo insuficientes durante periodos de tiempo más 
o menos prolongados.

En el ámbito del transporte público, una medida apli-
cada en numerosas ciudades europeas es la gratuidad 
total o parcial de las tarifas de transporte para personas 
en paro con descuentos que van del 100% en Bruselas 
al 60% en Viena o descuentos variables de entre el 33 
y el 87% en Turín. En España, este tipo de descuentos 
se aplica o está en proceso de aplicación en ciudades 
como Sevilla, Málaga o Zaragoza.

La aplicación de este tipo de tarifas en base a criterios 
sociales tales como el nivel de ingresos o la situación de 
desempleo no es sólo una cuestión de justicia, sino que 
favorece la reinserción laboral al potenciar la movilidad 
y facilitar, así, la búsqueda de trabajo.

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 impulsar las medidas necesarias para que 
el Consorcio del Transporte Público del Área de Llei-
da cree un nuevo modelo de título personalizado de 
transporte que permita a las personas en situación de 
desempleo hacer un número ilimitado de desplazami-
entos en la zona tarifaria en que residan con las formas 
de transporte integradas.

Palau del Parlament, 14 de enero de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del G. Mixto

proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels descomptes en les tarifes d’elec-
tricitat, aigua i gas per a persones de-
socupades
Tram. 250-02578/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 64537 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

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, 

en paro con descuentos que van del 100% en Bruselas 
al 60% en Viena o descuentos variables de entre el 33 
y el 87% en Turín. En España, este tipo de descuentos 
se aplica o está en proceso de aplicación en ciudades 
como Sevilla, Málaga o Zaragoza.

La aplicación de este tipo de tarifas en base a criterios 
sociales tales como el nivel de ingresos o la situación de 
desempleo no es sólo una cuestión de justicia, sino que 
favorece la reinserción laboral al potenciar la movilidad 
y facilitar, así, la búsqueda de trabajo.

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 impulsar las medidas necesarias para que el 
Consorcio del Transporte Público del Camp de Tarra-
gona (CTCT) cree un nuevo modelo de título perso-
nalizado de transporte que permita a las personas en 
situación de desempleo hacer un número ilimitado de 
desplazamientos en la zona tarifaria en que residan con 
las formas de transporte integradas.

Palau del Parlament, 14 de enero de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del G. Mixto

proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
a lleida (segrià)
Tram. 250-02577/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 64536 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

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 Política Territorial

Exposición de motivos

El año 2009 ha concluido con unas cifras de 561.761 
personas en situación de desempleo en Cataluña lo que 
supone una tasa de paro del 15,95% de la población 
activa, porcentaje que, de acuerdo con las propias previ-
siones del Gobierno, todavía habrá de empeorar durante 
el presente año.

Dada la intensidad y duración de la actual crisis eco-
nómica, la Administración debería impulsar desde los 
distintos departamentos implicados medidas destina-
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proposta de resolució sobre l’exempció 
del pagament de les taxes d’inscripció a 
les proves d’accés a les universitats pú-
bliques de les persones desocupades
Tram. 250-02579/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 64538 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

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

El año 2009 ha concluido con unas cifras de 561.761 
personas en situación de desempleo en Cataluña lo que 
supone una tasa de paro del 15,95% de la población 
activa, porcentaje que, de acuerdo con las propias previ-
siones del Gobierno, todavía habrá de empeorar durante 
el presente año.

Dada la intensidad y duración de la actual crisis eco-
nómica, la Administración debería impulsar desde los 
distintos departamentos implicados medidas destinadas 
a paliar la situación de las personas desempleadas, rea-
lizando un esfuerzo extraordinario destinado a evitar el 
sentimiento de desamparo del colectivo. En esta direc-
ción, el subsidio de desempleo o las medidas de apoyo 
a las personas en paro a través de la formación, aseso-
ramiento personal y mejora de la ocupabilidad han de 
completarse con medidas complementarias destinadas 
a aliviar el peso de la falta de ingresos o percepción de 
subsidios de desempleo insuficientes durante periodos 
de tiempo más o menos prolongados, como la aplicación 
de este de tarifas en distintos ámbitos en base a criterios 
sociales tales como el nivel de ingresos o la situación 
de desempleo.

En un ámbito como el de la formación, esta reducción 
de tarifas no sería sólo una cuestión de justicia, sino que 
favorecería de manera directa la reinserción laboral de 
los desempleados al potenciar la vuelta al sistema edu-
cativo mediante la eliminación de trabas económicas 
insuperables para personas sin ingresos o dependientes 
de un subsidio de desempleo.

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

presentan la siguiente propuesta de resolución para que 
sea substanciada en la Comisión de Economía, Finanzas 
y Presupuesto.

Exposición de motivos

El año 2009 ha concluido con unas cifras de 561.761 
personas en situación de desempleo en Cataluña lo que 
supone una tasa de paro del 15,95% de la población 
activa, porcentaje que, de acuerdo con las propias previ-
siones del Gobierno, todavía habrá de empeorar durante 
el presente año.

Dada la intensidad y duración de la actual crisis eco-
nómica, la Administración debería impulsar desde los 
distintos departamentos medidas destinadas a paliar la 
situación de las personas desempleadas, realizando un 
esfuerzo extraordinario destinado a evitar el sentimiento 
de desamparo del colectivo. Así, el subsidio de desem-
pleo o el conjunto de medidas del Gobierno de apoyo 
a las personas en paro a través de la formación, aseso-
ramiento personal y mejora de la ocupabilidad, han de 
completarse con medidas complementarias destinadas 
a aliviar el peso de la falta de ingresos o percepción de 
subsidios de desempleo insuficientes durante periodos 
de tiempo más o menos prolongados. En este sentido, 
corresponde al Gobierno aplicar una política tributaria 
lo menos gravosa posible para las personas afectadas, 
ayudando en lo posible a reducir los gastos de las fa-
milias con uno o más miembros en paro a través de 
la reducción de las tarifas de los recibos de consumo 
energético.

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 impulsar las medidas necesarias para im-
plantar y ampliar los descuentos en las tarifas para el 
colectivo de personas en situación de desempleo por 
parte de las compañías de electricidad, gas y agua.

Palau del Parlament, 14 de enero de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del G. Mixt
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Generalitat a cobrar els interessos per la demora en el 
cobrament de la prestació de serveis a partir dels tres 
mesos.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a realitzar els pagaments als centres residencials 
per a la tercera edat que tenen places concertades o en 
conveni amb l’administració, amb un màxim de 45 dies 
des de la data del naixement de l’obligació de pagar, per 
tal d’acabar amb els retards de fins a set mesos que es 
produeixen en l’actualitat.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu; Rafael López 
i Rueda, Eva Garcia Rodríguez, diputats

3.20. INTERPEL·LACIONS

interpel·lació al govern sobre els plans 
de dinamització comarcal
Tram. 300-00253/08

Presentació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 64887 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 22.01.2010

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, 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, presenta la següent interpel·lació al Govern per 
tal que sigui substanciada en el Ple que s’ha de celebrar 
els propers dies 27 i 28 de gener d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern envers els plans 
de dinamització comarcal?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2010

Santi Rodríguez i Serra

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a impulsar las medidas necesarias para que las 
personas en paro estén exentas del pago de las tasas para 
la inscripción en las pruebas de acceso a cualquiera de 
las universidades públicas de Cataluña en sus diferentes 
modalidades.

Palau del Parlament, 14 de enero de 2010

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del G. Mixto

proposta de resolució sobre el termini 
dels pagaments als centres residenci-
als per a la gent gran amb places con-
certades
Tram. 250-02580/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 64541 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.01.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popu-
lar de Catalunya, Rafael López i Rueda i Eva Garcia 
Rodríguez, diputats, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta 
la següent Proposta de resolució per tal de ser substan-
ciada a la Comissió de Benestar i Immigració: 

Exposició de motius

A Catalunya hi ha un gran nombre de places residenci-
als per a la gent gran en règim de concert o col·laboració 
amb la Generalitat. Aquestes places es financen per l’ad-
ministració en centres residencials que són de titularitat 
privada, però en que la Generalitat assumeix una part 
del cost de la plaça.

La Generalitat triga molt en pagar als centres residen-
cials privats amb places concertades o col·laboradores. 
En aquests moments, l’endarreriment, pot arribar als set 
mesos en el pagament. Els centres es veuen obligats a 
assumir el finançament de la part corresponent del cost 
de la plaça ocupada durant molt de temps i per tant te-
nen que recórrer a finançament bancari durant el temps 
que triga l’administració de la Generalitat en pagar.

Aquesta situació està portant a molts centres residen-
cials privats a patir greus desequilibris financers que 
comprometen la seva viabilitat pel fet d’assumir un cost 
financer que si la Generalitat pagués en un temps rao-
nable no el tindrien.

Tanmateix, el retard en el pagament, genera perjudi-
cis a la pròpia administració, ja que la Llei de finances 
públiques de Catalunya dona dret als creditors de la 
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interpel·lació al govern sobre la situació 
econòmica actual
Tram. 300-00256/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64894 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 22.01.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu 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 l’actual 
situació econòmica del país?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2010

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

interpel·lació al govern sobre la política 
i les actuacions en matèria d’urbanisme 
relatives al món local
Tram. 300-00254/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64892 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 22.01.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu 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 i les actuacions en matèria d’urbanisme vincu-
lades al món local?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2010

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

interpel·lació al govern sobre el suport 
a les famílies amb infants
Tram. 300-00255/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 64893 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 22.01.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu 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 al suport 
a les famílies amb infants a càrrec?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2010

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

La funció del Registre d’interessos dels diputats del 
Parlament de Catalunya és la inscripció i el dipòsit de 
les declaracions presentades pels diputats en compli-
ment de l’article 12 del Reglament del Parlament de 
Catalunya.

II. Custòdia i gestió

1. El Registre d’interessos dels diputats del Parlament 
de Catalunya està sota la custòdia de la Secretaria Ge-
neral.

2. La custòdia del Registre d’interessos comprèn els 
actes de gestió següents: 

a) Inscriure la presentació de les declaracions i de les 
modificacions en el llibre corresponent fent constar el 
nom del diputat o diputada que la presenta i la signa, la 
data i la secció a què correspon.

b) Conservar les declaracions.

c) Ordenar la publicació del contingut de les declaraci-
ons i de les modificacions i l’exhibició d’aquestes decla-
racions a les persones que ho sol·licitin, en els termes i 
d’acord amb el procediment que estableix l’apartat VI.

d) Conservar les còpies de les declaracions tributàries 
a què fa referència l’article 12.3 del Reglament del Par-
lament de Catalunya.

III. Seccions del Registre d’interessos

El Registre d’interessos dels diputats del Parlament de 
Catalunya es compon de dues seccions: 

a) La secció A, relativa a les activitats professionals, la-
borals o empresarials i els càrrecs públics dels diputats.

b) La secció B, relativa als béns dels diputats, que ha de 
detallar el patrimoni de la persona declarant.

IV. Model de declaracions

Les declaracions, i les modificacions de què puguin ésser 
objecte, s’han de presentar conformement al model que 
aprovi la Mesa del Parlament, el qual ha de tenir el grau 
de detall suficient, d’acord amb el contingut de les secci-
ons que estableix l’apartat III, per a considerar complerta 
adequadament la finalitat del Registre d’interessos.

V. Presentació de les declaracions

1. Les declaracions corresponents a la secció A del Re-
gistre d’interessos es presenten al Registre General del 
Parlament, que n’ha de trametre l’original a la Secreta-
ria General i una còpia a la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats.

2. Les declaracions corresponents a la secció B del Re-
gistre d’interessos es presenten a la Secretaria General 
del Parlament, que n’ha d’ordenar la inscripció corres-
ponent i l’arxivament.

VI. Publicitat i accés

1. Les declaracions corresponents a la secció A del Re-
gistre d’interessos han d’ésser publicades, en la forma 

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS òRGANS DE LA CAMBRA

delegació de funcions del president del 
parlament
Tram. 246-00050/08

Resolució

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament 
i atès que he d’absentar-me de Catalunya el dia 25 de 
gener,

Resolc:

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
dent del Parlament en el vicepresident primer, Sr. Higini 
Clotas i Cierco, el dia 25 de gener o eventualment fins 
al meu retorn (tram. 246-00050/08).

Palau del Parlament, 14 de gener de 2010

Ernest Benach i Pascual

instruccions de la mesa del parlament 
per a l’organització i el funcionament 
del registre d’interessos dels diputats 
del parlament de catalunya

Antecedents

L’article 12.6 del nou Reglament del Parlament de Ca-
talunya, aprovat el 22 de desembre de 2005, crea el Re-
gistre d’interessos dels diputats del Parlament, que ha de 
recollir les declaracions de les activitats professionals, 
laborals o empresarials que exerceixen, dels càrrecs pú-
blics que ocupen i dels béns i el patrimoni presentades 
pels diputats en compliment del que disposen els apar-
tats 1, 3 i 5 del mateix article 12. La regulació reglamen-
tària és reduïda i l’experiència pròpia i l’evolució en el 
dret comparat en aquesta matèria aconsellen determinar 
els criteris de gestió i publicitat d’aquest instrument, que 
contribueix a la transparència de la institució.

Tenint en compte el que s’ha exposat, la Mesa adopta 
els criteris següents en l’organització i el funcionament 
del Registre d’interessos.
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4.45.02.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

control del compliment de la resolu-
ció 454/viii, sobre el garantiment de la 
qualitat del subministrament elèctric del 
baix camp
Tram. 290-00399/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 64481 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00399/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 454/VIII, 
sobre el garantiment de la qualitat del subministrament 
elèctric del Baix Camp.

Comissió Competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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 454/VIII, sobre el ga-
rantiment de la qualitat del subministrament elèctric del 
Baix Camp (núm. tram. 290-00399/08), em correspon 
emetre la següent informació: 

S’adjunta informe, elaborat pels serveis de la Secretaria 
d’Economia, que dóna completa informació sobre el 
compliment de l’esmentada Resolució.

Barcelona, 11 de gener de 2010

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

que determini la Mesa del Parlament, dins del mes se-
güent a l’acord del Ple sobre la compatibilitat del diputat 
o diputada.

2. L’accés a les declaracions corresponents a la secció 
B del Registre d’interessos, per a casos concrets i indi-
vidualitzats, està reservat a: 

a) Els membres de la Comissió de l’Estatut dels Dipu-
tats que ho demanin motivadament, amb l’autorització 
prèvia de la Mesa del Parlament.

b) Els òrgans judicials, en el marc d’actuacions proces-
sals, amb la resolució corresponent i amb l’aplicació de 
les prerrogatives parlamentàries.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2009

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

4.45. COMPOSICIó DELS òRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

composició del ple del parlament
Tram. 396-00001/08

Renúncia de la condició de diputat

Mesa del Parlament

D’acord amb l’article 17.a) del Reglament, la Mesa del 
Parlament ha pres nota de la renúncia a la seva condició 
de diputat al Parlament de Catalunya, del Sr. José Anto-
nio Donaire Benito, del G.P. Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, amb efectes des del dia 19 de gener de 2010.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2010

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

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 
4.67.
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control del compliment de la resolució 
546/viii, sobre la gratuïtat de l’informe de 
salut necessari per a accedir al progra-
ma de termalisme social de l’imserso
Tram. 290-00486/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 64574 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00486/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 546/VIII, 
sobre la gratuïtat de l’informe de salut necessari per a ac-
cedir al Programa de termalisme social de l’Imserso.

Comissió Competent: Salut

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 546/VIII, sobre la gratuïtat 
de l’informe de salut necessari per a accedir al Pro-
grama de termalisme social de l’Imserso (núm. tram. 
290-00486/08), us informo del següent: 

L’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), 
que gestiona el Programa de Termalisme Social, ha fet 
pública la Resolució de 10 de desembre de 2009, per la 
qual es convoca la concessió de places per a pensionistes 
que vulguin participar en el Programa de Termalisme 
Social (BOE número 300, de 14 de desembre).

D’acord amb aquesta resolució, i la informació publica-
da al web de l’Imserso, els interessats han de fer constar 
a la sol·licitud una declaració sobre el seu estat de salut 
que no cal que estigui complimentada per un metge.

El model de sol·licitud, així com els requisits i la infor-
mació necessària per a presentar-la, es pot consultar al 
següent enllaç:

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_
activo/termalismo/index.htm

Barcelona, 14 de gener de 2010

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

control del compliment de la resolució 
467/viii, sobre l’elaboració d’un llibre 
d’estil sobre el tractament de la salut 
mental en els mitjans de comunicació
Tram. 290-00412/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 64577 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 19.01.2010

A la Mesa del Parlament

Marina Geli Fàbrega, consellera de Salut de la Genera-
litat 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 resolució amb número de tramita-
ció 290-00412/08, sobre l’elaboració d’un llibre d’estil 
sobre el tractament de la salut mental en els mitjans 
de comunicació, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 13 de gener de 2010

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
64577).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies més 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
27.01.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.01.2010.
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sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de benestar i immigració amb 
la consellera d’acció social i ciutada-
nia sobre el presumpte cas de maltrac-
taments al centre de menors mas gar-
riga, de Juià (gironès)
Tram. 354-00303/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Lluís Cleries i Gon-
zàlez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 64459).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar i Immi-
gració, sessió del 21.01.2010.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENçA

sol·licitud de compareixença de miquel 
bonilla, director de l’institut català del 
sòl, i d’emili mas, gerent de l’institut ca-
talà del sòl, davant la comissió de po-
lítica Territorial perquè informin sobre 
les relacions entre l’institut català del 
sòl i l’ajuntament de santa coloma de 
gramenet (barcelonès)
Tram. 356-00536/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-C 
709).

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de política Territorial amb el 
conseller de política Territorial i obres 
públiques sobre el pacte nacional per a 
les infraestructures
Tram. 354-00278/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-C 
709).

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de política Territorial amb el 
conseller de política Territorial i obres 
públiques sobre les relacions de l’ins-
titut català del sòl amb l’ajuntament de 
santa coloma de gramenet (barcelo-
nès)
Tram. 354-00293/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-C 
709).

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de política Territorial amb el 
conseller de política Territorial i obres 
públiques sobre les previsions de funci-
onament de l’aeroport d’alguaire
Tram. 354-00299/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 50, tinguda el dia 20.01.2010 (DSPC-C 
709).
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4.53.10.

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

compareixença d’una representació de 
la fundació vicki bernadet amb relació 
al projecte de llei dels drets i les oportu-
nitats de la infància i l’adolescència
Tram. 353-00683/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 19.01.2010 (DSPC-
C 706).

compareixença d’una representació de 
la fundació pere Tarrés amb relació al 
projecte de llei dels drets i les oportuni-
tats de la infància i l’adolescència
Tram. 353-00688/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 19.01.2010 (DSPC-
C 706).

compareixença d’una representació de 
la fundació catalana de l’esplai amb 
relació al projecte de llei dels drets i les 
oportunitats de la infància i l’adoles-
cència
Tram. 353-00689/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 19.01.2010 (DSPC-
C 706).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

sessió informativa de la comissió 
d’educació i universitats amb el conse-
ller d’educació per a presentar el calen-
dari i els continguts del desplegament 
de la llei 12/2009, d’educació
Tram. 355-00124/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 42 de la Co-
missió d’Educació i Universitats, del 21.01.2010 (DSPC-
C 713).

sessió informativa de la comissió de 
Justícia, dret i seguretat ciutadana amb 
el conseller d’interior, relacions institu-
cionals i participació sobre l’incendi al 
massís del port
Tram. 355-00130/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 51 de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 
18.01.2010 (DSPC-C 704).

sessió informativa de la comissió de 
Justícia, dret i seguretat ciutadana amb 
el conseller de medi ambient i Habitatge 
sobre l’incendi al massís del port
Tram. 355-00131/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 51 de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 
18.01.2010 (DSPC-C 704).
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compareixença d’una representació 
de l’associació de mestres rosa sen-
sat amb relació al projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència
Tram. 353-00696/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 19.01.2010 (DSPC-
C 706).

compareixença d’una representació del 
consell de l’advocacia catalana amb re-
lació al projecte de llei dels drets i les 
oportunitats de la infància i l’adoles-
cència
Tram. 353-00699/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 19.01.2010 (DSPC-
C 706).

compareixença d’una representació del 
consorci institut d’infància i món urbà 
amb relació al projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’ado-
lescència
Tram. 353-00701/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 19.01.2010 (DSPC-C 
706).

compareixença d’una representació 
d’unicef catalunya amb relació al pro-
jecte de llei dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 353-00691/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 19.01.2010 (DSPC-
C 706).

compareixença d’una representació de 
save the children amb relació al projec-
te de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència
Tram. 353-00692/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 46 del Comissió de Be-
nestar i Immigració, tinguda el dia 19.01.2010 (DSPC-
C 706).

compareixença d’una representació de 
global movement for children amb re-
lació al projecte de llei dels drets i les 
oportunitats de la infància i l’adoles-
cència
Tram. 353-00694/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 19.01.2010 (DSPC-
C 706).
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compareixença de Jaume funes, psicò-
leg i educador, amb relació al projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 353-00705/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 19.01.2010 (DSPC-
C 706).

compareixença de xavier puigdollers 
i noblom, exdirector general de la di-
recció general d’atenció a la infància i 
l’adolescència, amb relació al projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 353-00706/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 19.01.2010 (DSPC-
C 706).

compareixença d’encarna muñoz, en 
representació de la federació de perso-
nes sordes de catalunya (fesoca), amb 
relació al projecte de llei de la llengua 
de signes catalana
Tram. 353-00707/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comissió 
de Política Cultural, del 20.01.2010 (DSPC-C 500).

compareixença d’una representació 
de casals dels infants del raval amb 
relació al projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’ado-
lescència
Tram. 353-00702/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 19.01.2010 (DSPC-
C 706).

compareixença d’una representació de 
càritas catalunya amb relació al projec-
te de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència
Tram. 353-00703/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 46 del Comissió de Be-
nestar i Immigració, tinguda el dia 19.01.2010 (DSPC-
C 706).

compareixença de Jordi cots moner, 
advocat i pedagog, amb relació al pro-
jecte de llei dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 353-00704/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 46 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 19.01.2010 (DSPC-
C 706).
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compareixença d’anna civit canals, en 
representació del col·legi de logopedes 
de catalunya, amb relació al projecte de 
llei de la llengua de signes catalana
Tram. 353-00713/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comissió 
de Política Cultural, del 20.01.2010 (DSPC-C 500).

compareixença de Josep Quer, en re-
presentació de l’institut d’estudis cata-
lans, amb relació al projecte de llei de la 
llengua de signes catalana
Tram. 353-00714/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Comissió 
de Política Cultural, del 18.01.2010 (DSPC-C 499).

compareixença de representants de 
l’associació d’intèrprets de llengua de 
signes i guies intèrprets de catalunya 
(acils), amb relació al projecte de llei de 
la llengua de signes catalana
Tram. 353-00715/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comissió 
de Política Cultural, del 20.01.2010 (DSPC-C 500).

compareixença de marta capdevila amb 
relació al projecte de llei de la llengua 
de signes catalana
Tram. 353-00717/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Comissió 
de Política Cultural, del 18.01.2010 (DSPC-C 499).

compareixença de Josep maria segi-
mon, en representació de la plataforma 
pels drets lingüístics i culturals dels 
usuaris de la llengua de signes catala-
na lsc, ara!, amb relació al projecte de 
llei de la llengua de signes catalana
Tram. 353-00708/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comissió 
de Política Cultural, del 20.01.2010 (DSPC-C 500).

compareixença de raimon Jané, en re-
presentació de la federació d’associ-
acions catalanes de pares i persones 
sordes (acapps), amb relació al projec-
te de llei de la llengua de signes cata-
lana
Tram. 353-00711/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comissió 
de Política Cultural, del 20.01.2010 (DSPC-C 500).

compareixença de francesca llorens, 
en representació de les persones sor-
des de l’institut municipal de persones 
amb discapacitat (imd), amb relació al 
projecte de llei de la llengua de signes 
catalana
Tram. 353-00712/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comissió 
de Política Cultural, del 20.01.2010 (DSPC-C 500).
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compareixença d’una representació 
de l’associació catalana de municipis 
i comarques i del president del fòrum 
comarcal de l’associació catalana de 
municipis i comarques amb relació al 
projecte de llei del consell de governs 
locals
Tram. 353-00724/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 61 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.01.2010 (DSPC-C 708).

compareixença d’una representació de 
l’associació de micropobles de catalu-
nya amb relació al projecte de llei del 
consell de governs locals
Tram. 353-00725/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 61 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.01.2010 (DSPC-C 708).

compareixença d’una representació de 
la fundació carles pi i sunyer amb re-
lació al projecte de llei del consell de 
governs locals
Tram. 353-00726/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 61 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.01.2010 (DSPC-C 708).

compareixença del director del centre 
de recursos educatius per a deficients 
auditius de catalunya pere barnils amb 
relació al projecte de llei de la llengua 
de signes catalana
Tram. 353-00718/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comissió 
de Política Cultural, del 20.01.2010 (DSPC-C 500).

compareixença de representants de la 
delegació Territorial de l’once a cata-
lunya amb relació al projecte de llei de 
la llengua de signes catalana
Tram. 353-00720/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 39 de la Comissió 
de Política Cultural, del 18.01.2010 (DSPC-C 499).

compareixença d’una representació de 
la federació de municipis de catalunya 
amb relació al projecte de llei del con-
sell de governs locals
Tram. 353-00723/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 61 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.01.2010 (DSPC-C 708).
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compareixença d’una representació 
de l’ajuntament de barcelona amb re-
lació al projecte de llei del consell de 
governs
Tram. 353-00731/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 61 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.01.2010 (DSPC-C 708).

compareixença de representants del 
clúster català de recuperació i reci-
clatge davant la comissió de medi am-
bient i Habitatge per a informar sobre 
les principals línies d’actuació del sec-
tor del reciclatge i la recuperació
Tram. 357-00362/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 42 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 20.01.2010 (DSPC-C 
712).

compareixença d’una representació de 
la diputació de barcelona amb relació al 
projecte de llei del consell de governs 
locals
Tram. 353-00727/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 61 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.01.2010 (DSPC-C 708).

compareixença d’una representació de 
la diputació de girona amb relació al 
projecte de llei del consell de governs 
locals
Tram. 353-00728/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 61 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.01.2010 (DSPC-C 708).

compareixença d’una representació 
de la diputació de lleida amb relació al 
projecte de llei del consell de governs 
locals
Tram. 353-00729/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 61 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.01.2010 (DSPC-C 708).

compareixença d’una representació de 
la diputació de Tarragona amb relació al 
projecte de llei del consell de governs 
locals
Tram. 353-00730/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 61 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.01.2010 (DSPC-C 708).
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8. Interpel·lació al Govern sobre el suport a les famílies 
amb infants. Tram. 300-00255/08. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre els plans de dinamit-
zació comarcal. Tram. 300-00253/08. Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la política i les actu-
acions en matèria d’urbanisme relatives al món local. 
Tram. 300-00254/08. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el debat generat entre els professionals de la indústria 
cinematogràfica amb relació a l’avantprojecte de llei 
del cinema. Tram. 302-00207/08. Grup Mixt. Debat 
i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el calendari escolar. Tram. 302-00208/08. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’assumpció de competències en matèria de transport. 
Tram. 302-00209/08. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la promoció del voluntariat. Tram. 302-00210/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els treballadors autònoms. Tram. 302-00211/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

16. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 27 de gener, a les 16.00 h.)

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

Palau del Parlament, 22 de gener de 2010

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

escrit de renúncia de la condició de di-
putat

Presentació
Reg. 64490

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que preveu l’article 17.a del Reglament 
del Parlament de Catalunya, informo a la Mesa del Par-
lament que presento la meva renúncia de la condició de 
diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTàRIA

4.55.15. CONVOCATòRIES

sessió plenària núm. 68

Convocada per al dia 27 de gener de 2010

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

27 de gener de 2010

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Designació dels diputats interventors per al perío-
de pressupostari del 2010. Tram. 231-00005/08. Mesa 
ampliada. Designació (Proposta de candidats: BOPC 
613, 55).

2. Control del Decret llei de modificació de la Llei 
10/1997, de la renda mínima d’inserció. Tram. 
203-00004/08. Govern de la Generalitat. Debat i vo-
tació sobre la convalidació o derogació del decret llei. 
(Text presentat: BOPC 615, 77.)

3. Control del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials. Tram. 203- 
00003/08. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la convalidació o derogació del decret llei. (Text 
presentat: BOPC 613, 7.)

4. Proposició de llei de segona modificació de la 
Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual es regula el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Tram. 
202-00081/08. Grups parlamentaris. Proposta de trami-
tació en lectura única (Text presentat: BOPC 608, 47).

5. Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, de 
29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clí-
nica. Tram. 200-00073/08. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat (Text presentat: BOPC 583, 47).

6. Proposició de llei de modificació de l’apartat 4 de 
l’article 17 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regula-
ció dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments de Catalunya. Tram. 202-00070/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat de totali-
tat i votació de l’esmena a la totalitat. (Text presentat: 
BOPC 468, 34)

7. Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmi-
ca actual. Tram. 300-00256/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.
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4.90. RèGIM INTERIOR

4.90.10. CàRRECS I PERSONAL

concurs per a proveir temporalment un 
lloc de treball de gestor parlamentari o 
gestora parlamentària del departament 
de gestió parlamentària
Tram. 500-00025/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 19.01.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 19 de ge-
ner de 2010, atesa la vacant de gestor parlamentari o ges-
tora parlamentària al Departament de Gestió Parlamen-
tària del Parlament de Catalunya, com a conseqüència 
del canvi de destinació de la persona funcionària titular 
de la plaça, i d’acord amb el que estableixen els articles 
36, 38, 57 i 58 del text refós dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya, el que esta-
bleix l’article 20.1 de l’Acord sobre les condicions de tre-
ball del personal del Parlament per als anys 2009-2011, 
i d’acord amb la normativa corresponent sobre funció 
pública de la Generalitat de Catalunya, la Mesa del Par-
lament, en sessió tinguda el dia 19 de gener de 2010, ha 
convocat un concurs específic per a proveir temporal-
ment un lloc de treball de gestor parlamentari o gestora 
parlamentària del Departament de Gestió Parlamentària 
del Parlament de Catalunya, grup C1, nivell 8.

Les funcions assignades al lloc de treball convocat con-
sisteixen a donar assistència i suport administratiu als 
òrgans del Parlament i gestionar les tasques de referèn-
cia en cada una de les àrees del Departament, en funció 
de la seva adscripció i seguint les instruccions dels caps 
d’àrea corresponents.

Bases

1. Requisits de participació

1.1. Pot prendre part en aquest concurs el personal 
funcionari de l’escala general d’administradors del cos 
d’administradors parlamentaris del Parlament de Cata-
lunya que compleix els requisits següents: 

a) Tenir el títol de batxillerat superior o BUP o batxi-
llerat LOGSE o formació professional de segon grau o 
equivalent.

b) Tenir el certificat del nivell de suficiència de català 
(C) o un altre d’equivalent, que, d’acord amb el que es-
tableix el Decret 161/2002, de l’11 de juny, sobre l’acre-
ditació del coneixement del català i l’aranès en els pro-
cessos de selecció de personal i de provisió de llocs de 

pel Canvi, per motiu de la meva incorporació a un pro-
jecte de recerca en turisme.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2010

José Antonio Donaire Benito
Diputat del G. P. SCC

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
òRGANS

4.70.01. COMPOSICIó DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCàRRECS DE DES-
PATX

suplència en l’exercici de les funcions 
del vicepresident del govern pel conse-
ller d’interior, relacions institucionals i 
participació
Tram. 330-00146/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 64570 / Coneixement: Presidència 
del Parlament, 15.01.2010

Al president del Parlament

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del vicepresident del Govern, des 
del dia 17 fins al dia 20 de gener de 2010, n’exercirà la 
suplència el conseller d’Interior, Relacions Institucio-
nals i Participació.

Cordialment,

Barcelona, 11 de gener de 2010

José Montilla i Aguilera

N. de la R.: El Decret 1/2010, d’11 de gener, pel qual 
s’estableix la suplència en l’exercici de funcions del vi-
cepresident del Govern des del dia17 fins al dia 20 de 
gener de 2010, és publicat al DOGC 5546, del 15 de 
gener de 2010.
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b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor-
respongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació 

La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 

a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la 
cap del Departament de Recursos Humans.

b) La cap del Departament de Gestió Parlamentària.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una ter-
na proposada pel Consell de Personal, per raó de la seva 
especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar 
i fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases 
5.5 i 5.6, en el termini de quinze dies, la llista de per-
sones admeses i excloses, amb la indicació de si resten 
exemptes o no de fer la prova de llengua catalana, i 
també dels motius d’exclusió, si escau.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de 
cinc dies des de la publicació de la llista de persones ad-
meses i excloses, ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc 
per a fer la prova o les proves de coneixement suficient 
de la llengua catalana, per als candidats que no l’hagin 
acreditat, amb una antelació mínima de dos dies. La 
qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a i 
s’ha de fer pública d’acord amb el que estableixen les 
bases 5.5 i 5.6.

5.3. La comissió tècnica d’avaluació, ha de fer públics el 
dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per la base 
6 en el mateix moment, si escau, de la publicació de les 
qualificacions de la prova de llengua catalana, 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 puntua-
cions atorgades, la qual es fa pública al tauler d’anuncis 
del Parlament.

5.5. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici 
que es publiquin també en el diari oficial que establei-
xen aquestes bases.

5.6. Les qualificacions de les proves i de la fase de 
concurs es fan públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modificat 
per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya. Amb aquesta pu-
blicació es considera feta la notificació oportuna a les 

treball de les administracions públiques de Catalunya, 
s’ha d’acreditar en el decurs del procediment.

1.2. No hi pot participar el personal que es trobi en 
situació de suspensió mentre en durin els efectes, ni 
el personal traslladat de lloc de treball, ni el destituït 
de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un 
expedient disciplinari, mentre en durin els efectes. Tam-
poc no hi pot participar el personal que, trobant-se en 
una situació diferent de la de servei actiu, no hi hagi 
estat el temps mínim exigit per a reingressar-hi.

2. Sol·licituds i documentació

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1 i 
vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar, 
fins a l’1 de febrer de 2010, al Registre del Parlament 
de Catalunya, la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un model 
normalitzat els exemplars del qual són a disposició de 
les persones interessades al Departament de Recursos 
Humans del Parlament de Catalunya.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball 
a proveir.

c) La documentació acreditativa de la titulació requerida 
i dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats per 
la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el barem 
establert per la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com estableix la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat 
del nivell de suficiència de català (C) o un altre d’equi-
valent.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte 
de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir en 
compte els mèrits no acreditats documentalment.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir 
la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre 
mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’ésser 
expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de 
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament de Catalunya.
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per a exercir el lloc de treball convocat, i, en conse-
qüència, per a determinar l’adequació de la persona al 
lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris 
respecte als continguts funcionals del lloc de treball 
que és objecte d’aquest concurs i llurs propostes de mi-
llora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

6.2. La puntuació mínima per a superar el concurs és 
de 40 punts.

6.3. La comissió tècnica d’avaluació té la facultat de 
convocar personalment els candidats, 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.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspirant 
que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 6. Aquesta resolució 
comporta l’adscripció en comissió de serveis del funci-
onari o funcionària al lloc de treball convocat, amb les 
funcions descrites.

7.2. En cas d’empat en la puntuació global, es dirimirà a 
favor de la persona aspirant que hagi obtingut la puntu-
ació més alta en la valoració dels mèrits establerts en la 
primera fase. Si persisteix l’empat, per la puntuació més 
elevada en la fase segona, i si encara persisteix l’em-
pat, per la puntuació més alta obtinguda segons l’ordre 
d’apartats de la primera fase de la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de 
la publicació de la resolució del concurs en el BOPC.

8.2. El termini per a la presa de possessió de 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 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
publicació o la notificació, de conformitat amb la Llei 

persones interessades i s’inicien els terminis als efectes 
dels possibles recursos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

6.1. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els do-
cuments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals 
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avalua-
ció, en dues fases, segons els criteris i els barems se-
güents: 

Primera fase

Valoració de mèrits

a) Experiència laboral

Pel treball acomplert, en funció de l’experiència adqui-
rida, especialment en l’exercici de funcions semblants a 
les pròpies del lloc de treball convocat, i atenent en tot 
cas la similitud entre el contingut tècnic i l’especialit-
zació de les tasques acomplertes respecte a les pròpies 
del lloc de treball convocat; la proximitat funcional o 
sectorial de les àrees en què els concursants prestin o 
hagin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació, i, 
si escau, la proximitat de nivell entre el lloc de treball 
d’origen i el de destinació: fins a 25 punts.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en el Parlament o en qual-
sevol administració pública o ens públic, atenent els 
grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat: 
fins a 5 punts. Els serveis efectivament prestats en el 
Parlament de Catalunya puntuen com a màxim a raó 
d’1 punt per any complet de serveis, i els prestats en 
altres administracions, a raó de 0,5 punts. Es computen 
els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de 
la Llei 70/1978, del 26 de desembre, de reconeixement 
de serveis previs en l’Administració pública, i les dispo-
sicions concordants, tenint en compte que el temps de 
serveis prestats simultàniament només es pot computar 
una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball 
convocat: fins a 10 punts.

d) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap 
cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell 
inferior que són necessàries per a assolir-ne d’altres de 
nivell superior que s’al·leguen com a requisit o com a 
mèrit.

e) Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

Segona fase

Entrevista

En l’entrevista, a partir dels mèrits establerts per la 
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, es 
comproven i es valoren la competència i la capacitació 
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Ha de dir: 

«4.2 El pagament de la taxa s’ha d’efectuar a qualse-
vol oficina de la Caixa de Catalunya, al compte 2013- 
1356-84-02000002586. L’aspirant ha de fer constar el 
seu nom com a remitent de l’abonament i adjuntar a la 
sol·licitud el resguard de la imposició.»
 

4.90.15. CONTRACTACIó

contractació del subministrament i la 
instal·lació de dispositius d’impressió 
per als departaments i serveis del par-
lament de catalunya
Tram. 620-00003/08

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 19.01.2010

Secretaria General

De conformitat amb el Plec de clàusules administra-
tives aprovats per acord d’aquesta Mesa el passat 24 
de novembre de 2009, que regeixen la contractació del 
subministrament i la instal·lació de dispositius d’im-
pressió per als departaments i serveis del Parlament de 
Catalunya (Exp. núm. 620-00003/08) i d’acord amb 
el que preveu la clàusula 12 dels esmentats plecs que 
determina la composició de la Mesa de contractació, 
nomenada per acord de la Mesa del Parlament de 24 de 
novembre de 2009 i publicada en el BOPC núm. 603 
de 21 de desembre de 2009, s’ha acordat nomenar com 
a membre substitut del titular: 

President: Sr. Lluís M. Corominas i Díaz, vicepresident 
segon de la Mesa del Parlament 

El següent suplent: 

President: Sr. Rafel Luna i Vivas, secretari quart de la 
Mesa del Parlament.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

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 
sobre el fons de l’assumpte, que determinin la impossi-
bilitat de continuar el procés selectiu o que produeixin 
indefensió 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, 19 de gener de 2010 

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària General

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 19.01.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 19 de 
gener de 2010, 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 Josepa Méndez i 
Morera, cap del Departament de Gestió Parlamentària 
i la senyora Montserrat Alcàcer i Jordana, en represen-
tació del personal.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

concurs oposició lliure per a proveir 
una plaça d’arquitecte tècnic o arquitec-
ta tècnica del parlament de catalunya
Tram. 501-00016/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
612)

Al BOPC 612, d’11 de gener de 2010, a la pàg. 13, 

On diu:

«4.2 El pagament de la taxa s’ha d’efectuar a qualse-
vol oficina de la Caixa de Catalunya, al compte 2013- 
135-84-02000002586. L’aspirant ha de fer constar el 
seu nom com a remitent de l’abonament i adjuntar a la 
sol·licitud el resguard de la imposició.»
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contractació de diverses cobertures 
d’assegurances del parlament de ca-
talunya
Tram. 630-00001/08

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 19.01.2010

Secretaria General

De conformitat amb el Plec de clàusules administra-
tives aprovats per acord d’aquesta Mesa el passat 22 
de desembre de 2009, que regeixen la contractació de 
diverses cobertures d’assegurances del Parlament de 
Catalunya (Exp. núm. 630-00001/08) i d’acord amb 
el que preveu la clàusula 15 dels esmentats plecs que 
determina la composició de la Mesa de contractació, 
nomenada per acord de la Mesa del Parlament de 22 de 
desembre de 2009 i publicada en el BOPC núm. 608 
de 28 de desembre de 2009, i si les circumstàncies del 
procediment ho requerien s’ha acordat nomenar com a 
substituts dels titulars: 

President: Sr. Lluís M. Corominas i Díaz, vicepresident 
segon de la Mesa del Parlament 

Vocal: Sr. Rafel Luna i Vivas, secretari quart de la Mesa 
del Parlament 

Els següents suplents: 

President: El membre de la Mesa que acordi el president 
del Parlament 

Vocal: El membre de la Mesa que acordi el president 
del Parlament

Palau del Parlament, 19 de gener de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

contractació del subministrament i la 
instal·lació del mobiliari de la sala de 
premsa del parlament de catalunya
Tram. 620-00004/08

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 19.01.2010

Secretaria General

De conformitat amb el Plec de clàusules administra-
tives aprovats per acord d’aquesta Mesa el passat 22 
de desembre de 2009, que regeixen la contractació del 
subministrament i la instal·lació del mobiliari de la 
Sala de Premsa del Parlament de Catalunya (Exp. núm. 
620-00004/08) i d’acord amb el que preveu la clàusula 
12 dels esmentats plecs que determina la composició de 
la Mesa de contractació, nomenada per acord de la Mesa 
del Parlament de 22 de desembre de 2009 i publicada 
en el BOPC núm. 608 de 28 de desembre de 2009, s’ha 
acordat nomenar com a membre substitut del titular: 

President: Sr. Lluís M. Corominas i Díaz, vicepresident 
segon de la Mesa del Parlament

El següent suplent: 

President: Sr. Rafel Luna i Vivas, secretari quart de la 
Mesa del Parlament.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general




