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3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65064) i Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65280).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (de l’11.02.2010 al 12.02.2010).

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

Projecte	de	llei	de	la	llengua	de	signes	
catalana
Tram. 200-00065/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65239) i Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65281).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies 
hàbils (del 09.02.2010 al 12.02.2010).

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

Projecte	de	llei	sobre	el	procediment	de	
designació	dels	senadors	i	senadores	
que	representen	la	Generalitat	al	Senat
Tram. 200-00066/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65283) i Grup Mixt (reg. 65308).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65031 i 65047), Grup Mixt (reg. 65064) 
i Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
65285).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (de l’11.02.2010 al 12.02.2010).

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.
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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	documenta-
ció	clínica
Tram. 200-00073/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65371).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 05.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

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 de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65031 i 65047), Grup Mixt (reg. 65064) 
i Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
65287).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (de l’11.02.2010 al 12.02.2010).

Finiment del termini: 15.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

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

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65365) i Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65372).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 05.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

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

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65365) i Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65373).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 05.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 200-00078/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65365) i Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65374).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 05.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.
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Projecte	de	llei	del	Pla	estadístic	de	Ca-
talunya	2010-2013
Tram. 200-00079/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 65032), Grup Mixt (reg. 65065) i Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 65289).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 12.02.2010 al 15.02.2010).

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 200-00080/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65046 i 65248), Grup Mixt (reg. 65065) 
i Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
65290).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 02.02.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

Projecte	de	llei	de	declaració	del	Parc	
Natural	del	Montgrí,	les	Illes	Medes	i	el	
Baix	Ter,	de	dues	reserves	naturals	par-
cials	i	d’una	reserva	natural	integral
Tram. 200-00081/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65046 i 65244), Grup Mixt (reg. 65065) 
i Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
65291).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 02.02.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

Projecte	de	llei	del	cinema
Tram. 200-00082/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65046 i 65243), Grup Mixt (reg. 65065) 
i Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
65292).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 02.02.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.
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Projecte	de	llei	de	mesures	en	matèria	
d’ocupació	pública
Tram. 200-00083/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65046 i 65249), Grup Mixt (reg. 65065) 
i Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
65293).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 02.02.2010 al 03.02.2010).

Finiment del termini: 04.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	modificació	de	
l’apartat	4	de	l’article	17	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. 202-00070/08

Tramitació pel procediment d’urgència
Acord de reducció dels terminis d’urgència
Nou termini per a proposar compareixen-
ces

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65378).

La Mesa del Parlament, considerada la sol·licitud pre-
sentada per tots els grups parlamentaris i d’acord amb 
l’article 96 del Reglament, ha acordat que sigui trami-
tada pel procediment d’urgència; així mateix, d’acord 
amb l’article 96.4  del Reglament, ha acordat de reduir 
a més de la meitat els terminis fixats amb caràcter or-
dinari.

Es fa avinent que el termini per a proposar comparei-
xences finirà el proper dia 5 de febrer de 2010, a les 
9.30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.02.2010.

Proposició	de	llei	d’addició	de	l’apartat	
5	de	l’article	26	de	la	Llei	2/2009,	del	12	
de	febrer,	del	Consell	de	Garanties	Es-
tatutàries
Tram. 202-00078/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65309).

Pròrroga: 1 dia; última.

Finiment del termini: 02.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.02.2010.

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

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65237).

Pròrroga: 5 dies (del 09.02.2010 al 15.02.2010).

Finiment del termini: 16.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.
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3.10.13.

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

3.10.13. DESIGNACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES

Procediment	per	a	elegir	el	síndic	o	sín-
dica	de	greuges
Tram. 281-00001/08

Proposta de candidat
Reg. 64885 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 64885)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que preveu l’article 8.1 a) de la Llei 24/2009, de 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges, proposen l’Excm. Sr. 
Rafael Ribó Massó, als efectes que pugui presentar-lo 
al Ple per a que se l’elegeixi Síndic de Greuges.

Els grups parlamentaris consideren que compleix totes 
les condicions d’elegibilitat i que no està afectat per cap 
causa d’incompatibilitat. A aquest efecte s’adjunta un 
breu currículum.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2010

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

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	els	plans	de	dinamització	
comarcal
Tram. 302-00212/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 65256 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 01.02.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodrí-
guez i Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb allò 
que disposa l’article 139 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent moció subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre els plans de dinamització comarcal 
(300-00253/08).

Moció

A) El Parlament de Catalunya, constata que el Pla d’Ini-
ciatives de Dinamització Comarcal, impulsat pel Govern 
de la Generalitat, per estimular l’activitat econòmica i 
empresarial de les comarques de l’Anoia, el Ripollès, el 
Pallars Jussà i la Terra Alta en primer terme, ampliat a 
les comarques de la Ribera de l’Ebre, el Baix Ebre i el 
Montsià, segons acord del Govern del passat 19 de ge-
ner de 2010, pot constituir una bona eina, que de forma 
extraordinària, i davant les circumstàncies actuals pot 
servir per afavorir actituds i activitats emprenedores i 
dinamitzadores de l’economia en aquestes comarques.

B) No obstant això, es constaten algunes situacions que 
dificulten que el suport arribi amb tota la seva plenitud 
a la societat i a l’activitat econòmica, i acompleixi els 
objectius de dinamització perseguits, entre elles: 

1. Que a pesar de les sol·licituds presentades durant els 
anys 2008 i 2009, no s’han assignat la totalitat dels re-
cursos disposats pel Govern de la Generalitat a aquesta 
funció.

2. Que, una part important dels ajuts atorgats, han estat 
desistits pels seus beneficiaris per les dificultats en ma-
terialitzar els préstecs en les condicions establertes per 
l’Institut Català de Finances.

3. Que l’acord del Govern d’ampliar l’àmbit d’actuació 
al conjunt de les comarques de les Terres de l’Ebre, no 
pot suposar una reducció dels recursos compromesos a 
la resta de comarques.
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C) És per tot això, que el Parlament de Catalunya, insta 
al Govern de la Generalitat a: 

1. Incloure a la convocatòria 2010 dels ajuts del Pla 
d’Iniciatives de Dinamització Comarcal, els recursos 
previstos en les convocatòries 2008 i 2009, que no han 
estat emprats, ja sigui per manca de assignació, o per 
renúncia dels beneficiaris.

2. Preveure a la convocatòria 2010 que s’assignin la to-
talitat de recursos disponibles per aquest Pla, a cada una 
de les comarques objecte del mateix.

3. Reduir els ajuts tipus préstec, i incrementar en la 
mateixa mesura els ajuts directes, per tal de facilitar la 
generació d’activitat econòmica i empresarial en aques-
tes comarques.

4. A incrementar els recursos de què es dota el conjunt 
del programa, de manera que l’increment de l’àmbit 
d’actuació del Pla a les comarques de la Ribera d’Ebre, 
del Baix Ebre, i del Montsià no suposi una retallada dels 
recursos destinats a les altres comarques.

5. A dotar els recursos destinats a les noves comarques 
incloses en el Pla, amb, com a mínim les mateixes quan-
titats, compromeses amb les comarques inicialment ob-
jecte del Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu; Santi Rodrí-
guez i Serra, diputat del G. P. del PPC

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	suport	a	les	famílies	
amb	infants
Tram. 302-00213/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65315 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 01.02.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Lluís Cleries i 
Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el suport 
a les famílies amb infants (tram. 300-00255/08).

Moció

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a que:

A) En la convocatòria per a l’any 2010, de les presta-
cions per a famílies amb infants a càrrec es tinguin en 
compte les següents noves condicions:

1. La prestació per a les famílies amb infants a càrrec 
en edats compreses entre els zero i sis anys es fixa en 

800 euros. Si el fill o filla pateix alguna discapacitat 
amb un grau superior al 33%, la prestació a percebre 
serà de 1.000 euros.

2. La prestació per a les famílies nombroses i les famíli-
es monoparentals amb fills a càrrec d’una edat compre-
sa entre zero i vuit anys es fixa en 1.000 euros.

3. La prestació econòmica per part, adopció o acolliment 
preadoptiu de dos, tres o més de tres fills es fixa, respec-
tivament, en 810 euros, 1.100 euros i 1.400 euros.

4. L’ajut per a les famílies en situació de vulnerabilitat 
especial a causa de part, adopció o acolliment preadop-
tiu múltiple de tres o més infants en edats compreses 
entre zero i els dotze anys, es fixa en 2.800 o 3.600 
euros, segons el nivell d’ingressos, que ha d’establir, 
ponderant-lo en funció del nombre de membres de la 
unitat familiar, el Departament d’Acció Social i Ciu-
tadania.

5. L’ajut per a les famílies que adoptin un menor o me-
nors procedent d’un altre país i compleixin els requisits 
establerts a l’ordre corresponent, per tal de fer front a 
les despeses ocasionades pels tràmits necessaris per a 
la constitució d’una adopció internacional, es fixa en 
2.600 euros.

6. Aquestes prestacions i ajuts es faran efectius en un 
pagament anual únic que es meritarà sencer per anys 
naturals entre l’any de naixement i l’any que el fill o filla 
compleixi els sis o vuit anys, respectivament.

B) El pagament de les prestacions per a famílies amb 
infants a càrrec, es farà efectiu en el màxim dels 3 me-
sos posteriors a la primera sol·licitud i en els anys se-
güents, s’abonarà l’import durant, com a màxim, el mes 
següent a la data d’aniversari.

C) En el cas de les prestacions per a famílies amb in-
fants a càrrec pendents de pagament de la convocatòria 
del 2009, el govern les farà efectives abans del 28 de 
febrer de 2010.

D) Es crearà amb caràcter retroactiu des de l’1 de ge-
ner de 2010, el Fons de Garantia per impagament de 
pensions d’aliments i/o compensatòries prevista a la 
legislació catalana vigent.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Josep L. Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Declaració	del	president	i	de	la	Junta	de	
Portaveus	del	Parlament	de	Catalunya	
de	suport	a	la	iniciativa	legislativa	popu-
lar	«Televisió	sense	fronteres:	l’espai	de	
comunicació	de	les	llengües	catalana,	
basca	i	gallega»
Tram. 401-00047/08

Junta de Portaveus

El 26 de maig de 2009 el Congrés dels Diputats va ad-
metre a tràmit la iniciativa legislativa popular «Televisió 
sense fronteres: l’espai de comunicació de les llengües 
catalana, basca i gallega», que té com a objectiu bàsic 
garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i 
televisió autonòmiques realitzades en les llengües inclo-
ses en l’àmbit de protecció de la Carta europea de les 
llengües regionals o minoritàries a les altres comunitats 
autònomes amb les quals comparteixen la llengua.

Es tracta d’una iniciativa legislativa que respon a la ne-
cessitat d’adaptar el marc legislatiu vigent als canvis 
tecnològics i d’emissió i distribució de continguts comu-
nicatius que s’estan produint a l’Estat espanyol. Aquesta 
adaptació s’ha de fer vetllant pel compliment de l’article 
3.3 de la Constitució espanyola, segons el qual «la rique-
sa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya 
és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial res-
pecte i protecció». Així mateix, la iniciativa és coherent 
amb els principis que propugna la Unió Europea, reflec-
tits, entre altres normes, en la Directiva 2007/65/CE del 
Parlament Europeu i el Consell, relativa als serveis de 
mitjans audiovisuals sense fronteres.

El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a 
aquesta iniciativa legislativa popular, considerant la 
rellevància dels motius que la impulsen per a la pro-
moció i la protecció de la cultura catalana i valorant la 
conveniència que l’Estat intervingui legislativament per 
a garantir amb caràcter general i estable, i amb condi-
cions tècniques i d’intercanvi equiparables, el compli-
ment dels objectius de protecció de les llengües oficials, 
regionals o minoritàries en el desplegament final de la 
televisió digital.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	situació	econòmica	ac-
tual
Tram. 302-00214/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65316 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 01.02.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Antoni Fernández 
Teixidó, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica 
actual (tram. 300-00256/08).

Moció

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

1. Reforçar els instruments de finançament públic per 
a millorar la liquiditat de les nostres empreses i famíli-
es, augmentant la capacitat d’endeutament de l’Institut 
Català de Finances i finançant determinades operacions 
de circulant per l’any 2010.

2. Impulsar una línia específica de crèdit de l’Institut 
Català de Finances (ICF) per tal d’avalar els deutes de 
l’Administració amb tercers i reduir els alts índexs de 
morositat.

3. Crear una línia extraordinària de finançament per 
impulsar l’activitat del col·lectiu d’autònoms.

4. Avaluar detingudament d’aquí a tres mesos la situa-
ció de l’economia catalana i la seva evolució durant el 
primer trimestre de l’any 2010 i fer una anàlisi en seu 
parlamentaria dels resultats de les mesures econòmi-
ques endegades.

5. Impulsar un conjunt de mesures per a millorar la 
gestió pública en un doble sentit: austeritat en la despesa 
i eficàcia en la gestió de la inversió.

6. Elaborar un protocol de recol·locació per treballadors 
afectats per tancaments empresarials i expedients de 
regulació d’ocupació.

7. Impulsar, definitivament, una reforma en profunditat 
del Servei Català d’Ocupació per tal d’afavorir una ma-
jor capacitat d’intermediació en el mercat de treball.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Antoni Fernández Teixidó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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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

Encàrrec	del	despatx	del	conseller	d’In-
novació,	Universitats	i	Empresa	al	con-
seller	de	Governació	i	Administracions	
Públiques
Tram. 330-00147/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 65306 / Coneixement: Presidència 
del Parlament, 01.02.2010

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

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) i 20 
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa, des del dia 30 de gener fins al 
dia 7 de febrer de 2010, ambdós inclosos, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament el conseller de Gover-
nació i Administracions Públiques.

Cordialment,

José Montilla i Aguilera

Barcelona, 15 de gener de 2010

N. de la R.: El Decret 9/2010, de 15 de gener, d’encàr-
rec de despatx del conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa al conseller de Governació i Administracions 
Públiques, des del dia 30 de gener fins al dia 7 de febrer 
de 2010, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 5556, 
de 29 de gener  de 2010.
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