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

1.10.	 Resolucions

Resolució 664/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la investigació de la decreixença de la 
població d’algunes espècies autòctones de peixos
Tram. 250-02278/08
Adopció p. 9

Resolució 665/VIII del Parlament de  
Catalunya, sobre la publicació de la guia geològica 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici
Tram. 250-02292/08
Adopció p. 9

Resolució 666/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la resolució urgent dels problemes 
de funcionament de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Sant Pau de Riu-sec (Vallès Occiden-
tal) i la programació dels sistemes de control de la 
instal·lació
Tram. 250-02347/08
Adopció p. 10

Resolució 667/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la gestió dels territoris inclosos en la 
Xarxa Natura 2000
Tram. 250-02425/08
Adopció p. 10

Resolució 668/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’aplicació del Pla de sanejament de les 
aigües residuals urbanes
Tram. 250-02426/08
Adopció p. 10

Resolució 669/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’assumpció de les despeses de les 
actuacions de reposició i millora de l’estació depu-
radora d’aigües residuals de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 250-02504/08
Adopció p. 11

Resolució 670/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la modificació de la legislació de con-
tractes del sector públic i de l’impost sobre el valor 
afegit per a afavorir la competitivitat en les licitacions 
públiques de les entitats del tercer sector i de l’eco-
nomia social
Tram. 250-02422/08
Adopció p. 11

1.30.	 Altres	tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe 28/2009, re-
ferent al Compte general de les corporacions locals, 
corresponent al 2006
Tram. 258-00031/08
Coneixement de l’Informe p. 12

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

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a dinamitzar els sectors del moble i de 
la il·luminació
Tram. 250-02571/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi sobre la repercussió de l’activitat de la 
fàbrica de ciment de Lafarge sobre els habitants de 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-02602/08
Retirada p. 12

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la composició del Consell de Política Industrial
Tram. 250-02630/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
pla estratègic d’aprofitament turístic del parc natural 
del Cadí-Moixeró
Tram. 250-02644/08
Rebuig p. 13

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

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

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 200-00068/08
Substitució de ponents p. 13

Projecte de llei de l’aranès
Tram. 200-00080/08
Compareixences d’organitzacions i grups socials tin-
gudes  p. 13
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 14
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Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 200-00083/08
Compareixences d’organitzacions i grups socials tin-
gudes p. 14
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 14

Projecte de llei de vegueries
Tram. 200-00085/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 15

Projecte de llei de la Sindicatura de Comp-
tes
Tram. 200-00086/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 15

Projecte de llei de regulació de l’impost so-
bre successions i donacions
Tram. 200-00087/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 15

Projecte de llei d’accés a l’assistència sani-
tària de cobertura pública a càrrec del Servei Català 
de la Salut
Tram. 200-00088/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 15
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 16

Projecte de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i les associacions d’utilitat pública
Tram. 200-00091/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 16

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Elaboració del text d’una proposició de llei 
sobre el règim especial de l’Aran per una ponència 
del conjunt dels grups parlamentaris
Tram. 202-00085/08
Iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris p. 16

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

3.10.20.	 Altres	eleccions	i	propostes	de	nomena-
ment	o	de	conformitat

Procediment per a elegir dos vocals  
de la Comissió Executiva de la Junta de Museus 
de Catalunya
Tram. 284-00042/08
Propostes de candidats p. 17

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre l’assignació 
extraordinària de punts per quilòmetres de distància 
per a accedir a centres de Sant Sadurní d’Anoia als 
alumnes dels nuclis de Subirats (Alt Penedès)
Tram. 250-02726/08
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la reposició 
dels ordinadors portàtils robats al CEIP Antoni Grau 
Minguell, de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)
Tram. 250-02727/08
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres previstes de reforç del talús del barranc de 
la Galera (Montsià)
Tram. 250-02731/08
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la neteja de 
les vies i les instal·lacions de l’estació del Vendrell 
(Baix Penedès)
Tram. 250-02733/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la utilització 
de productes catalans en les campanyes de salut
Tram. 250-02734/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la proposta del Govern de l’Estat de reforma de 
la política agrària comuna
Tram. 250-02735/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’eficàcia de les assegurances agràries
Tram. 250-02736/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les mesures del Programa de desenvolupament 
rural 2007-2013
Tram. 250-02737/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la cobertura de telecomunicacions a les àrees 
policials de Manresa (Bages) i Terrassa (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-02738/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’accés a l’estació del tren d’alta velocitat del 
Camp de Tarragona des de la carretera de Tarrago-
na al Pont d’Armentera
Tram. 250-02739/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una convocatòria d’ajuts extraordinaris per a les 
tasques de neteja de la neu en municipis que no 
són d’alta muntanya
Tram. 250-02740/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’accés a l’església de Santa Maria de Covet, a 
Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
Tram. 250-02741/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la incorporació 
al projecte de la variant de la carretera N-260, a Gerri 
de la Sal, de les modificacions tècniques necessà-
ries per a facilitar l’accés a l’ermita de la Mare de 
Déu d’Arboló des dels pobles més septentrionals 
del Pallars Sobirà
Tram. 250-02742/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat al pas per 
Balaguer (Noguera)
Tram. 250-02743/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
protocol d’actuació per a les emergències psiquià-
triques domiciliàries
Tram. 250-02744/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la revisió de 
l’oferta de formació professional per al curs 2010-
2011 a Girona
Tram. 250-02745/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
places de cicles de formació professional als centres 
educatius de Girona per al curs 2010-2011
Tram. 250-02746/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una partida econòmica per a les subvencions als 
programes d’escola taller, cases d’oficis i tallers 
d’ocupació
Tram. 250-02747/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la defensa 
davant la Unió Europea de la continuïtat de la flota 
d’encerclament de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) per 
a la pesca de la tonyina vermella
Tram. 250-02748/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’una línia d’ajuts per als municipis afectats per la 
nevada del 8 de març del 2010
Tram. 250-02749/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a evitar el tancament de Bergadana Solutions, 
SL
Tram. 250-02750/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’elaboració pel 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
d’un informe sobre les conseqüències de la variant 
de la carretera N-260 a Gerri de la Sal
Tram. 250-02751/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució de condemna de la 
limitació de les llibertats polítiques i de la manca de 
protecció dels drets humans al món, i de compromís 
en el procés d’obertura amb el poble cubà cap al 
pluralisme i el desenvolupament
Tram. 250-02752/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment dels estudis de batxillerat a l’IES La Ribera, 
de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-02753/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
del reglament de la Llei 11/2009, de regulació ad-
ministrativa del espectacles públics i les activitats 
recreatives
Tram. 250-02754/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
boscos afectats pel temporal de neu
Tram. 250-02755/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la prohibició 
de l’emissió de publicitat de begudes alcohòliques 
de menys de vint graus en el Projecte de llei general 
de la comunicació audiovisual
Tram. 250-02756/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un pavelló a la secció d’educació secundària de 
Collbató (Baix Llobregat)
Tram. 250-02757/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de l’eix ferroviari Barcelona - Puigcerdà
Tram. 250-02758/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
títol del sistema tarifari integrat de transport gratuït 

per a l’acompanyant de les persones amb un grau 
de minusvalidesa igual o superior al 65%
Tram. 250-02759/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels efectius de mossos d’esquadra destinats a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-02760/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la intermedia-
ció i la col·locació en el mercat de treball
Tram. 250-02761/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre els protocols 
específics de recol·locació per a treballadors afec-
tats per tancaments empresarials i expedients de 
regulació
Tram. 250-02762/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la producció 
dels accessoris del vehicle Audi Q3
Tram. 250-02763/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el Pla de 
desenvolupament de polítiques actives del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-02764/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels uniformes dels mossos d’esquadra destinats a 
la regió policial dels Pirineus Occidentals i les àrees 
bàsiques policials del Ripollès i del Berguedà
Tram. 250-02765/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una oficina d’atenció als usuaris afectats pels talls 
de subministrament elèctric causats per la nevada 
del 8 de març de 2010
Tram. 250-02766/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una auditoria de l’estat de la xarxa elèctrica a la 
província de Girona
Tram. 250-02767/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una línia de crèdit en condicions favorables per a 
les persones afectades pels talls de subministrament 
elèctric causats per la nevada del 8 de març de 2010
Tram. 250-02768/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la creació 
d’ajuts per als ajuntaments de la demarcació de 
Girona afectats per les nevades del març del 2010
Tram. 250-02769/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la professi-
onalitat i la independència del professionals de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-02770/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’autovia C-16 entre Bagà i Berga amb fons 
europeus
Tram. 250-02771/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la reestructu-
ració de la xarxa ferroviària a Sant Andreu de Lla-
vaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac 
(Maresme)
Tram. 250-02772/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27
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Proposta de resolució sobre el manteni-
ment dels estudis de batxillerat de l’IES Pineda, de 
Pineda de Mar (Maresme), en el curs 2010-2011
Tram. 250-02773/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’aplicació im-
mediata de millores a la línia ferroviària entre Bar-
celona i Puigcerdà per als trens amb saturació de 
viatgers
Tram. 250-02774/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre els motius de 
l’emblanquiment del tram alt del riu Noguera de Va-
llferra a Alins (Pallars Sobirà)
Tram. 250-02775/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Barcelona
Tram. 250-02776/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la violació dels 
drets humans del poble sahrauí
Tram. 250-02777/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la modificació 
del traçat de la variant de la carretera C-123 al pas 
per Tortosa i Roquetes
Tram. 250-02778/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’inici del pro-
jecte de construcció d’un nou edifici per a l’Escola 
d’Hoteleria i Turisme de Lleida
Tram. 250-02780/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment dels estudis de batxillerat a l’IES Horticultura 
i Jardineria de Reus (Baix Camp) el curs 2010-2011
Tram. 250-02781/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un protocol per a donar resposta a les necessitats 
dels alumnes amb diabetis
Tram. 250-02782/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la incorporació 
del sistema braille a les targetes sanitàries
Tram. 250-02783/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de la versió catalana de les produccions als canals 
d’àudio de RTVE
Tram. 250-02784/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’obligatorietat 
de les inscripcions de naixement dels infants tutelats 
per la Generalitat
Tram. 250-02785/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’estudi de la 
situació de les persones amb sordceguesa i sobre 
l’establiment de mesures per a l’accés a la comuni-
cació i la igualtat d’oportunitats
Tram. 250-02786/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’assessora-
ment als catalans que han emigrat i sobre l’anàlisi 
de la descapitalització intel·lectual
Tram. 250-02787/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la concessió 
d’ajuts per al transport públic als alumnes del CEIP 
Garcia Fossas, d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-02788/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la reparació 
de les línies telefòniques de la Ribera de Sió, a la 
Segarra
Tram. 250-02789/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’accés a l’IES 
Lo Pla d’Urgell, de Bellpuig (Urgell)
Tram. 250-02790/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el projecte del 
dipòsit controlat de residus a Seròs (Segrià)
Tram. 250-02791/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre els ajuts als 
propietaris forestals per la nevada del 8 de març 
de 2010
Tram. 250-02792/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la promoció de 
la fabricació de motocicletes elèctriques
Tram. 250-02793/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre els ajuts als 
agricultors per la nevada del 8 de març de 2010
Tram. 250-02794/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre els problemes 
d’espai als jutjats de família de la Ciutat de la Justícia 
de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-02795/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la flexibilització 
a l’alça de la prohibició de circular a més de 80 km/h
Tram. 250-02796/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la pròrroga 
del Pla 2000E d’ajuts per a l’adquisició de vehicles
Tram. 250-02797/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la revisió del 
sistema tarifari, l’aplicació de descomptes per a de-
terminats col·lectius i el replantejament de la zonifi-
cació tarifària per l’Autoritat del Transport Metropolità
Tram. 250-02798/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
títol de transport integrat per a infants T-12
Tram. 250-02799/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34
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Proposta de resolució sobre l’acreditació 
del coneixement del català
Tram. 250-02800/08
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre l’augment de 
la dotació policial al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 250-02801/08
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
mesures definitives per a la regeneració de les plat-
ges del Masnou (Maresme)
Tram. 250-02802/08
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’un concurs específic per als treballadors sanitaris 
que presten serveis al Departament de Justícia
Tram. 250-02803/08
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la declaració 
com a carreteres i la inclusió dins la xarxa local de 
carreteres de la Diputació de Barcelona dels ca-
mins que condueixen a Castell de l’Areny, Montclar 
i Gisclareny
Tram. 250-02804/08
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la prevenció i 
el control de la mutilació genital femenina
Tram. 250-02805/08
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del protagonisme històric de Tírvia (Pallars Sobirà) 
com a marc geogràfic de la captura de Guillem de 
Belibaste
Tram. 250-02806/08
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment dels estudis de batxillerat a l’IES Pedraforca, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-02807/08
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
boscos de la serra de Collserola
Tram. 250-02808/08
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del programa d’escoles taller
Tram. 250-02809/08
Presentació p. 42

3.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de 
la immigració irregular
Tram. 300-00278/08
Presentació p. 43

Interpel·lació al Govern sobre la desocupa-
ció dels joves
Tram. 300-00279/08
Presentació p. 43

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la formació professional
Tram. 300-00280/08
Presentació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
institucional i el desplegament de l’Estatut
Tram. 300-00281/08
Presentació p. 44

3.30.	 Altres	tramitacions

3.30.04.	 Procediments	relatius	als	informes	del	
Síndic	de	Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament 
corresponent al 2009
Tram. 360-00013/08
Debat de l’Informe en la Comissió p. 44

4.	 INFORMACIÓ

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	mocions

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
564/VIII, sobre el termini i els criteris d’inscripció a 
les llars d’infants públiques
Tram. 290-00503/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 45

Control del compliment de la Resolució 
592/VIII, sobre el suport als ens locals perquè pu-
guin afrontar l’impacte de la crisi econòmica actual
Tram. 290-00528/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 45

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 70/VIII, 
sobre les polítiques de salut
Tram. 390-00070/08
Designació de la Comissió competent p. 46

Control del compliment de la Moció 71/VIII, 
sobre el desplegament territorial de la televisió digital 
terrestre i l’apagada analògica
Tram. 390-00071/08
Designació de la Comissió competent p. 46

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixences

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Ad-
vocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública 
a càrrec del Servei Català de la Salut
Tram. 352-02763/08
Acord sobre la sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Periodistes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència 
sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei 
Català de la Salut
Tram. 352-02764/08
Acord sobre la sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sani-
tària de cobertura pública a càrrec del Servei Català 
de la Salut
Tram. 352-02765/08
Acord sobre la sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat 
amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència 
sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei 
Català de la Salut
Tram. 352-02766/08
Acord sobre la sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Religiosos de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sani-
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tària de cobertura pública a càrrec del Servei Català 
de la Salut
Tram. 352-02767/08
Acord sobre la sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Càritas amb relació al Projecte de llei 
d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública 
a càrrec del Servei Català de la Salut
Tram. 352-02768/08
Acord sobre la sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Treballadors Fronterers 
d’Andorra amb relació al Projecte de llei d’accés a 
l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec 
del Servei Català de la Salut
Tram. 352-02769/08
Acord sobre la sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença de Joaquim 
Llimona, professor de dret comunitari, amb relació 
al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària 
de cobertura pública a càrrec del Servei Català de 
la Salut
Tram. 352-02770/08
Acord sobre la sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença de Sílvia Gi-
ménez-Salinas, exdegana de l’Il·lustre Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública 
a càrrec del Servei Català de la Salut
Tram. 352-02771/08
Acord sobre la sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença de la vice-
consellera d’Afers Exteriors i Cooperació davant la 
Comissió de Política Cultural perquè informi sobre el 
Pla d’acció exterior amb relació a l’àmbit de la cultura
Tram. 356-00693/08
Rebuig de la sol·licitud p. 48

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Be-
nestar i Immigració amb la consellera d’Acció Social 
i Ciutadania sobre la situació de la infància
Tram. 355-00132/08
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 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública
Tram. 353-00840/08
Substanciació p. 48

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 353-00841/08
Substanciació p. 48

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 353-00842/08
Substanciació p. 48

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 353-00843/08
Substanciació p. 49

Compareixença de Francisco Longo Mar-
tínez, director de l’Institut de Governança i Direcció 
Pública d’Esade, amb relació al Projecte de llei de 
mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 353-00844/08
Decaïment p. 49

Compareixença de Rafael Jiménez Asen-
sio, professor de dret constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de 
mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 353-00845/08
Substanciació p. 49

Compareixença de Joan Mauri Majós, pro-
fessor de dret administratiu de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de mesures 
en matèria d’ocupació pública
Tram. 353-00846/08
Substanciació p. 49

Compareixença de Carles Ramió Matas, 
professor de ciències polítiques de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de 
mesures en matèria d’ocupació pública
Tram. 353-00847/08
Substanciació p. 49

Compareixença de Lluís Miró Solà amb 
relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 353-00848/08
Substanciació p. 49

Compareixença d’Artur Obach Martínez 
amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 353-00849/08
Substanciació p. 49

Compareixença de Jèp de Montoya, pre-
sident de l’Institut d’Estudis Aranesi, amb relació al 
Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00873/08
Substanciació p. 50

Compareixença de David Grosclaude, 
membre de l’Institut d’Estudis Occitans, amb relació 
al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00874/08
Substanciació p. 50

Compareixença de Frederic Vergés, mem-
bre de la Secció Lingüística de l’Institut d’Estudis 
Aranesi, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00875/08
Substanciació p. 50

Compareixença de Claudi Balaguer, re-
presentant del Grup de Lingüística Occitana, amb 
relació al Projecte de llei de l’aranès
Tram. 353-00877/08
Substanciació p. 50

Compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt i Baix 
Penedès amb relació a les proposicions de llei 
de reconeixement del Penedès com a àrea funci-
onal de planificació i de modificació de l’article 2  
de la Llei 1/1995, i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00880/08
Substanciació p. 50

Compareixença d’una representació de la 
Unió Empresarial del Penedès amb relació a les 
proposicions de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació i de modificació 
de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 
23/1983
Tram. 353-00881/08
Substanciació p. 50

Compareixença d’una representació de la 
Unió Empresarial de l’Anoia amb relació a les propo-
sicions de llei de reconeixement del Penedès com a 
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àrea funcional de planificació i de modificació de l’ar-
ticle 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00882/08
Substanciació p. 50

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per la Vegueria del Penedès amb rela-
ció a les proposicions de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació i de 
modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 
12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00883/08
Substanciació p. 51

Compareixença d’una representació de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs amb relació a les 
proposicions de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació i de modificació 
de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 
23/1983
Tram. 353-00892/08
Substanciació p. 51

Compareixença d’una representació de la 
Denominació d’Origen Penedès amb relació a les 
proposicions de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació i de modificació 
de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 
23/1983
Tram. 353-00893/08
Substanciació p. 51

Compareixença de Josep Oliveras Sami-
tier, catedràtic d’anàlisi geogràfica regional de la 
Universitat Rovira i Virgili i expert en matèria d’or-
ganització territorial, amb relació a les proposicions 
de llei de reconeixement del Penedès com a àrea 
funcional de planificació i de modificació de l’article 
2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00894/08
Decaïment p. 51

Compareixença de Jesús Burgueño Rivero, 
membre de la Comissió de Delimitació Territorial del 
Col·legi de Geògrafs de Catalunya, amb relació a les 
proposicions de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació i de modificació 
de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 
23/1983
Tram. 353-00895/08
Substanciació p. 51

Compareixença de Josep Roca Cladera, 
director del Centre de Política del Sòl i Valoracions 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb re-
lació a les proposicions de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació i de 
modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 
12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00896/08
Substanciació p. 52

Compareixença de Jaume Font i Garolera, 
doctor en geografia i especialista en ordenació i pla-
nificació territorials, amb relació a les proposicions 
de llei de reconeixement del Penedès com a àrea 
funcional de planificació i de modificació de l’article 
2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00897/08
Substanciació p. 52

Compareixença de Joaquim Clusa, con-
sultor, amb relació a les proposicions de llei de re-
coneixement del Penedès com a àrea funcional de 
planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 
1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00898/08
Decaïment p. 52

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació a les 
proposicions de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació i de modificació 

de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 
23/1983
Tram. 353-00899/08
Decaïment p. 52

Compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors amb relació a les 
proposicions de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació i de modificació 
de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 
23/1983
Tram. 353-00900/08
Substanciació p. 52

Compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació a les proposicions de llei de 
reconeixement del Penedès com a àrea funcional de 
planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 
1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
Tram. 353-00901/08
Substanciació p. 52

Compareixença d’una representació del 
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’accés a l’as-
sistència sanitària de cobertura pública a càrrec del 
Servei Català de la Salut
Tram. 353-00966/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53
Substanciació p. 53

Compareixença d’una representació del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària 
de cobertura pública a càrrec del Servei Català de 
la Salut
Tram. 353-00967/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53
Decaïment p. 53

Compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de 
cobertura pública a càrrec del Servei Català de la 
Salut
Tram. 353-00968/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53
Substanciació p. 53

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació 
al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària 
de cobertura pública a càrrec del Servei Català de 
la Salut
Tram. 353-00969/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53
Substanciació p. 53

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Religiosos de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de co-
bertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
Tram. 353-00970/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54
Substanciació p. 54

Compareixença d’una representació de 
Càritas amb relació al Projecte de llei d’accés a 
l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec 
del Servei Català de la Salut
Tram. 353-00971/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54
Decaïment p. 54

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Treballadors Fronterers d’Andorra 
amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència 
sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei 
Català de la Salut
Tram. 353-00972/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54
Substanciació p. 54
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Compareixença de Joaquim Llimona, pro-
fessor de dret comunitari, amb relació al Projecte 
de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del Servei Català de la Salut
Tram. 353-00973/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54
Substanciació p. 54

Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, 
exdegana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei d’accés a l’as-
sistència sanitària de cobertura pública a càrrec del 
Servei Català de la Salut
Tram. 353-00974/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55
Substanciació p. 55

Compareixença de representants de Re-
tecork davant la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme per a presentar la Xarxa Europea de 
Territoris Surers i exposar les seves línies de treball 
i la situació del sector
Tram. 357-00433/08
Substanciació p. 55

4.55.	 Activitat	parlamentària

4.55.15.	 Convocatòries

Sessió plenària núm. 78
Convocada per al 28 d’abril de 2010 p. 55

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

4.70.01.	 Composició	del	Govern,	delegacions	de	
funcions	i	encàrrecs	de	despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Eco-
nomia i Finances al conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques
Tram. 330-00157/08
Presentació p. 56

4.70.05.	 Documentació	tramesa	en	compliment	
de	lleis	i	altres	normes

Memòria de la Comissió Bilateral Generali-
tat - Estat corresponent al període 2008-2009
Tram. 334-00137/08
Presentació p. 56

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Concurs oposició lliure per a proveir una 
plaça d’arquitecte o arquitecta del Parlament de 
Catalunya
Tram. 501-00015/08
Convocatòria de la primera prova p. 57

4.95.	 ALTRES	INFORMACIONS

Procediment per a designar un membre o 
una membre i el president o presidenta del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
Tram. 286-00004/08 i 286-00005/08
Acta de presa de possessió del càrrec p. 57

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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1.10.

Resolució	665/VIII	del	Parlament	de		
Catalunya,	sobre	la	publicació	de	la	guia	
geològica	del	Parc	Nacional	d’Aigües-
tortes	i	Estany	de	Sant	Maurici
Tram. 250-02292/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 48, 07.04.2010, DSPC-C 797

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 7 d’abril de 2010, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’elaboració i la publi-
cació d’una guia d’itineraris geològics del Parc Naci-
onal d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (tram. 
250-02292/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 61585).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar el treball d’elaboració de la guia geològica del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per a 
publicar-la abans que acabi el primer semestre del 2010.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	664/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	la	investigació	de	la	
decreixença	de	la	població	d’algunes	
espècies	autòctones	de	peixos
Tram. 250-02278/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 48, 07.04.2010, DSPC-C 797

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la ses-
sió tinguda el 7 d’abril de 2010, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la programació urgent 
d’un estudi de recerca de les condicions fisicoquímiques 
i biològiques del riu Noguera Pallaresa entre Esterri 
d’Àneu i la presa de Sossís, a la Pobla de Segur (tram. 
250-02278/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60928).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
realitzant mostreigs biològics en el marc del Programa 
de seguiment i control del districte de conca hidrogrà-
fica de Catalunya aprovat per l’Acord del Govern del 
24 de juliol de 2008, i investigar la decreixença de la 
població de determinades espècies autòctones de peixos 
que sembla que s’està produint.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal
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Resolució	667/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	la	gestió	dels	territo-
ris	inclosos	en	la	Xarxa	Natura	2000
Tram. 250-02425/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 48, 07.04.2010, DSPC-C 797

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 7 d’abril de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària 
necessària per a atendre la preservació i la millora de les 
finques agràries i forestals incloses en la Xarxa Natura 
2000 (tram. 250-02425/08), presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 63294).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
gestionant, amb les dotacions pressupostàries necessà-
ries, els territoris inclosos en la Xarxa Natura 2000.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal

Resolució	668/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	l’aplicació	del	Pla	de	
sanejament	de	les	aigües	residuals	ur-
banes
Tram. 250-02426/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 48, 07.04.2010, DSPC-C 797

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 7 d’abril de 2010, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la priorització de les ac-
tuacions del Pla de sanejament de les aigües residuals 
urbanes (tram. 250-02426/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes pre-

Resolució	666/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	la	resolució	urgent	
dels	problemes	de	funcionament	de	
l’estació	depuradora	d’aigües	residu-
als	de	Sant	Pau	de	Riu-sec	(Vallès	Oc-
cidental)	i	la	programació	dels	siste-
mes	de	control	de	la	instal·lació
Tram. 250-02347/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 48, 07.04.2010, DSPC-C 797

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 7 d’abril de 2010, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el finiment de les obres 
d’ampliació de la depuradora d’aigües residuals de Sant 
Pau de Riu-sec i el garantiment de la salubritat de les 
aigües del riu Sec a Cerdanyola del Vallès (Vallès  
Occidental) (tram. 250-02347/08), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 62732).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Resoldre amb la màxima celeritat els problemes de 
funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals 
de Sant Pau de Riu-sec (Vallès Occidental).

b) Acabar de programar els sistemes de control de l’es-
tació depuradora d’aigües residuals de Sant Pau de Riu-
sec (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal
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es pugui executar la solució definitiva amb la construc-
ció de la digestió anaeròbia amb autogeneració d’energia 
elèctrica a l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Cambrils.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal

Resolució	670/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	la	modificació	de	la	
legislació	de	contractes	del	sector	pú-
blic	i	de	l’impost	sobre	el	valor	afegit	
per	a	afavorir	la	competitivitat	en	les	
licitacions	públiques	de	les	entitats	del	
tercer	sector	i	de	l’economia	social
Tram. 250-02422/08

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 45, 13.04.2010, DSPC-C 806

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 13 d’abril de 2010, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’establiment del criteri 
de preu final amb l’impost sobre el valor afegit inclòs 
en els procediments de contractació pública quan in-
tervinguin licitadors exempts de tributació de l’impost 
sobre el valor afegit (tram. 250-02422/08), presentada 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Impulsar i realitzar les actuacions necessàries davant 
el Govern de l’Estat per a promoure una modificació 
normativa que, amb relació als procediments de con-
tractació pública en què intervenen licitadors exempts 
de tributació de l’impost sobre el valor afegit, resolgui la 
situació actual a l’hora d’aplicar-hi les disposicions de la 
Llei de l’Estat 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic i de la Llei de l’Estat 37/1992, del 28 
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

2. Plantejar al Govern de l’Estat, en particular, l’adopció 
d’alguna de les mesures següents:

a) Modificar la legislació de contractes del sector pú-
blic de manera que permeti avaluar l’element relatiu 
al cost final entès com la càrrega tributària associada 
a la contractació, és a dir, que permeti aplicar un cri-
teri de valoració addicional, a l’hora d’escollir l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, que faci referència a 
l’obligació d’abonar l’IVA si el poder adjudicador no es 
pot deduir aquest impost.

sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63215).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, en el marc del Pla de sane-
jament de les aigües residuals urbanes, insta el Govern 
a continuar aplicant, entre altres criteris de programa-
ció vigents, el de la prevenció amb relació a les masses 
d’aigua a protegir i a la possible afectació de les mas-
ses d’aigua subterrànies amb risc d’incompliment de la 
Directiva marc de l’aigua, ja que aquests criteris tenen 
en compte els casos de contaminació per nitrats que es 
constaten en la designació de zones vulnerables.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal

Resolució	669/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	l’assumpció	de	les	
despeses	de	les	actuacions	de	repo-
sició	i	millora	de	l’estació	depuradora	
d’aigües	residuals	de	Cambrils	(Baix	
Camp)
Tram. 250-02504/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 48, 07.04.2010, DSPC-C 797

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 7 d’abril de 2010, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’inici de les obres per a so-
lucionar el problema de la pudor que genera la depura-
dora d’aigües residuals de Cambrils (Baix Camp) (tram. 
250-02504/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64671).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assumir 
les despeses de les actuacions pal·liatives necessàries en 
concepte de reposició i millora de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Cambrils (Baix Camp), les quals 
anirà duent a terme el Consell Comarcal a l’espera que 
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 45, tinguda el dia 
21.04.2010 (DSPC-C 815).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	estudi	sobre	la	repercussió	de	
l’activitat	de	la	fàbrica	de	ciment	de	La-
farge	sobre	els	habitants	de	Montcada	
i	Reixac	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02602/08

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 70309).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
20.04.2010.

b) Modificar la legislació de l’impost sobre el valor afe-
git per a establir una exempció de caràcter exclusiva-
ment objectiu per als serveis socials o un tipus impositiu 
d’IVA zero només per a les entitats del tercer sector.

3. Donar suport, complementàriament a les accions a 
què fan referència els apartats 1 i 2, i en el marc de la 
cimera dels representants del Consell d’Institucions de 
l’Acord Estratègic i dels grups parlamentaris, a les pro-
postes que afavoreixin la competitivitat en les licitacions 
públiques de les entitats del tercer sector i de l’economia 
social, en el marc legislatiu aplicable.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2010

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Jordi Terrades i Santacreu

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment	relatiu	a	l’Informe	28/2009,	
referent	al	Compte	general	de	les	cor-
poracions	locals,	corresponent	al	2006
Tram. 258-00031/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 27, tinguda el dia 20.04.2010 
(DSPC-C 810).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Substitució de ponents
Reg. 67487

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el Reglament de la Cambra, comunica que el po-
nent del Projecte de llei del Consell de Governs Locals 
és el diputat Jordi Montanya i Mías, i no la Senyora 
Àngels Olano i García, la qual cosa us comunico als 
efectes oportuns.

Palau del Parlament, 1 de març de 2010

Maria Dolors Montserrat i Culleré

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

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes 
Comissió de Política Cultural, 07.04.2010, 
DSPC-C 795, i 21.04.2010, DSPC-C 814

Dia 07.04.2010 (DSPC-C 795)

Compareixença d’Enric Garriga i Trullols, president del 
Cercle d’Agermanament Occitanocatalà, amb relació al 
Projecte de llei de l’aranès (tram. 353-00869/08).

Compareixença de Joan Amorós, president de la Fun-
dació Occitanocatalana, amb relació al Projecte de llei 
de l’aranès (tram. 353-00870/08).

Compareixença de Joan Martí i Castell, president de 
la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, 
amb relació al Projecte de llei de l’aranès (tram. 353-
00871/08).

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	de	la	composició	del	Consell	de	
Política	Industrial
Tram. 250-02630/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 45, tinguda el dia 
21.04.2010 (DSPC-C 815).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	pla	estratègic	d’aprofitament	turís-
tic	del	parc	natural	del	Cadí-Moixeró
Tram. 250-02644/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 45, tinguda el dia 
21.04.2010 (DSPC-C 815).
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jecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública 
(tram. 353-00841/08)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de mesures en 
matèria d’ocupació pública (tram. 353-00842/08)

Compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesu-
res en matèria d’ocupació pública (tram. 353-00843/08)

Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, professor 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra 
amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública (tram. 353-00845/08)

Compareixença de Joan Mauri Majós, professor de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública (tram. 353-00846/08)

Compareixença de Carles Ramió Matas, professor de 
Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra amb 
relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocu-
pació pública (tram. 353-00847/08)

Compareixença de Lluís Miró Solà amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública 
(tram. 353-00848/08)

Compareixença d’Artur Obach Martínez amb relació 
al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública (tram. 353-00849/08)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Francisco Longo Martínez, director 
de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’Esade 
amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública (tram. 353-00844/08)

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

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 27.04.2010 al 06.05.2010).

Finiment del termini: 07.05.2010; 9:30 hores.

Compareixença de Xavier Lamuela, catedràtic de la 
Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei 
de l’aranès (tram. 353-00872/08).

Compareixença de Vicenç Simó, notari, amb relació al 
Projecte de llei de l’aranès (tram. 353-00879/08).

Compareixença de Jaume Figueras, membre de l’Institut 
Català d’Estudis Occitans, amb relació al Projecte de 
llei de l’aranès (tram. 353-00878/08).

Compareixença d’Aitor Carrera, professor de la Univer-
sitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei de l’aranès 
(tram. 353-00876/08).

Dia 21.04.2010 (DSPC-C 814)

Compareixença de Jèp de Montoya, president de l’Ins-
titut d’Estudis Aranesi, amb relació al Projecte de llei 
de l’aranès (tram. 353-00873/08).

Compareixença de Frederic Vergés, membre de la Sec-
ció Lingüística de l’Institut d’Estudis Aranesi, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’aranès (tram. 353-00875/08).

Compareixença de David Grosclaude, membre de l’Ins-
titut d’Estudis Occitans, amb relació al Projecte de llei 
de l’aranès (tram. 353-00874/08).

Compareixença de Claudi Balaguer, representant del 
Grup de Lingüística Occitana, amb relació al Projecte 
de llei de l’aranès (tram. 353-00877/08).

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

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 27.04.2010 al 06.05.2010).

Finiment del termini: 07.05.2010; 9:30 hores.

Projecte	de	llei	de	mesures	en	matèria	
d’ocupació	pública
Tram. 200-00083/08

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes
Comissió d’Afers Institucionals, 
21.04.2010, DSPC-C 812

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de mesures en matèria d’ocupació pública (tram. 353-
00840/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
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Projecte	de	llei	d’accés	a	l’assistència	
sanitària	de	cobertura	pública	a	càrrec	
del	Servei	Català	de	la	Salut
Tram. 200-00088/08

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 08.04.2010

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida  
i Alternativa i Grup Mixt

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanità-
ria de cobertura pública a càrrec del Servei Català de 
la Salut (tram. 352-02763/08).

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del Servei Català de la Salut (tram. 
352-02764/08).

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del Servei Català de la Salut (tram. 
352-02765/08).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al 
Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de co-
bertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut 
(tram. 352-02766/08).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Religiosos de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del Servei Català de la Salut (tram. 
352-02767/08).

Proposta de compareixença d’una representació de Cà-
ritas amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistèn-
cia sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei 
Català de la Salut (tram. 352-02768/08).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Treballadors Fronterers d’Andorra amb 
relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària 
de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la 
Salut (tram. 352-02769/08).

Proposta de compareixença de Joaquim Llimona, pro-
fessor de dret comunitari, amb relació al Projecte de 

Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 200-00085/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 70380) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70420).

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

Finiment del termini: 26.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.04.2010.

Projecte	de	llei	de	la	Sindicatura	de	
Comptes
Tram. 200-00086/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70421) i Grup Mixt (reg. 70427).

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

Finiment del termini: 22.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.04.2010.

Projecte	de	llei	de	regulació	de	l’impost	
sobre	successions	i	donacions
Tram. 200-00087/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 70380), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 70422) i Grup Mixt (reg. 70427).

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

Finiment del termini: 22.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.04.2010.



26 d’abril de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 685

16

TRAMITACIONS EN CURS
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Compareixença d’una representació de Càritas amb re-
lació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària 
de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la 
Salut (tram. 353-00971/08).

Projecte	de	llei	del	protectorat	respec-
te	de	les	fundacions	i	les	associacions	
d’utilitat	pública
Tram. 200-00091/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 27.04.2010 al 03.05.2010).

Finiment del termini: 04.05.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.04.2010.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Elaboració	del	text	d’una	proposició	
de	llei	sobre	el	règim	especial	de	l’Aran	
per	una	ponència	del	conjunt	dels	grups	
parlamentaris
Tram. 202-00085/08

Iniciativa legislativa del conjunt dels grups 
parlamentaris

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 
d’abril de 2010, a sol·licitud dels grups parlamentaris 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, atesa la voluntat concor-
dant de la Junta, d’acord amb els antecedents i de con-
formitat amb l’article 117.1 del Reglament, ha acordat 
que la iniciativa parlamentària sobre aquesta matèria 
sigui exercida pel conjunt dels grups parlamentaris; 
amb aquesta finalitat i per tal d’elaborar el text de la 
proposició de llei, s’ha de nomenar una ponència a la 
Comissió d’Afers Institucionals.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2010

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

llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura públi-
ca a càrrec del Servei Català de la Salut (tram. 352-
02770/08)

Proposta de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, 
exdegana del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària 
de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la 
Salut (tram. 352-02771/08).

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Salut, 15.04.2010, DSPC-C 808

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

Compareixença d’una representació del Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de 
cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut 
(tram. 353-00966/08).

Compareixença d’una representació del Col·legi de Peri-
odistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ac-
cés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec 
del Servei Català de la Salut (tram. 353-00967/08).

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accés a l’assistència sanitària de cobertura públi-
ca a càrrec del Servei Català de la Salut (tram. 353-
00968/08).

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Treballadors Fronterers d’Andorra amb relació al Pro-
jecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del Servei Català de la Salut (tram. 
353-00972/08).

Compareixença de Joaquim Llimona, professor de dret 
comunitari, amb relació al Projecte de llei d’accés a 
l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del 
Servei Català de la Salut (tram. 353-00973/08).

Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, exdegana 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària 
de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la 
Salut (tram. 353-00974/08).

Compareixença d’una representació de la Coordinado-
ra d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projecte de 
llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura públi-
ca a càrrec del Servei Català de la Salut (tram. 353-
00969/08).

Compareixença d’una representació de la Unió de Reli-
giosos de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ac-
cés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec 
del Servei Català de la Salut (tram. 353-00970/08).
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3.10.20.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	l’assigna-
ció	extraordinària	de	punts	per	quilòme-
tres	de	distància	per	a	accedir	a	centres	
de	Sant	Sadurní	d’Anoia	als	alumnes	
dels	nuclis	de	Subirats	(Alt	Penedès)
Tram. 250-02726/08

Esmenes presentades
Reg. 70105 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 16.04.2010

Esmena presentada pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 70105)

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

«El Parlament insta el Govern a establir l’àmbit d’acord 
que correspongui amb els ajuntaments de Subirats i de 
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), per tal de definir 
de manera òptima la delimitació de les àrees de proxi-
mitat dels centres educatius d’ambdós municipis, tenint 
en compte la distribució geogràfica dels centres que 
imparteixen cada ensenyament.»

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE NO-
MENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment	per	a	elegir	dos	vocals		
de	la	Comissió	Executiva	de	la	Junta	
de	Museus	de	Catalunya
Tram. 284-00042/08

Propostes de candidats
Reg. 70726 i 70730 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.04.2010

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 70726)

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveuen els articles 157 del Reglament de la 
Cambra i 40.3 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de 
museus, fa avinent que designa Gabriel Alcalde i Gurt 
com a vocal de la Comissió Executiva de la Junta de 
Museus de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2010

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 70730)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra, d’acord amb el que disposa l’article 157.1 
del Reglament del Parlament de Catalunya, proposa el 
senyor Roger Costa i Solé, del qual s’hi adjunta el cor-
responent currículum, per tal que sigui designat com a 
vocal de la Junta de Museus de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2010

Anna Simó i Castelló
Portaveu

N. de la R.: Els currículums dels candidats poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’execució	
de	les	obres	previstes	de	reforç	del	ta-
lús	del	barranc	de	la	Galera	(Montsià)
Tram. 250-02731/08

Esmenes presentades
Reg. 70024 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 21.04.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
70024)

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

«Redactar, durant l’any 2010, el projecte constructiu 
de l’estabilització de talussos del barranc de la Galera 
i a realitzar les obres projectades durant l’any 2011.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	de	
les	vies	i	les	instal·lacions	de	l’estació	
del	Vendrell	(Baix	Penedès)
Tram. 250-02733/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	repo-
sició	dels	ordinadors	portàtils	robats	
al	CEIP	Antoni	Grau	Minguell,	de	Sant	
Quintí	de	Mediona	(Alt	Penedès)
Tram. 250-02727/08

Esmenes presentades
Reg. 70107 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 16.04.2010

Esmena presentada pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 70107)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar impulsant el procediment necessari per rescabalar 
econòmicament l’Escola Antoni Grau Minguell de Sant 
Quintí de Mediona (Alt Penedès) del robatori sofert, 
per tal que pugui continuar implementant el projecte 
educatiu del centre amb les millors condicions, com 
s’ha fet fins ara.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	les	mesures	del	Programa	de	
desenvolupament	rural	2007-2013
Tram. 250-02737/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	cobertura	de	telecomunica-
cions	a	les	àrees	policials	de	Manresa	
(Bages)	i	Terrassa	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02738/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	utilitza-
ció	de	productes	catalans	en	les	cam-
panyes	de	salut
Tram. 250-02734/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	de	la	proposta	del	Govern	de	l’Es-
tat	de	reforma	de	la	política	agrària	co-
muna
Tram. 250-02735/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	l’eficàcia	de	les	assegurances	
agràries
Tram. 250-02736/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millo-
rament	de	l’accés	a	l’església	de	Santa	
Maria	de	Covet,	a	Isona	i	Conca	Dellà	
(Pallars	Jussà)
Tram. 250-02741/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo-
ració	al	projecte	de	la	variant	de	la	carre-
tera	N-260,	a	Gerri	de	la	Sal,	de	les	mo-
dificacions	tècniques	necessàries	per	a	
facilitar	l’accés	a	l’ermita	de	la	Mare	de	
Déu	d’Arboló	des	dels	pobles	més	sep-
tentrionals	del	Pallars	Sobirà
Tram. 250-02742/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	l’accés	a	l’estació	del	tren	
d’alta	velocitat	del	Camp	de	Tarragona	
des	de	la	carretera	de	Tarragona	al	Pont	
d’Armentera
Tram. 250-02739/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertu-
ra	d’una	convocatòria	d’ajuts	extraor-
dinaris	per	a	les	tasques	de	neteja	de	
la	neu	en	municipis	que	no	són	d’alta	
muntanya
Tram. 250-02740/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	places	de	cicles	de	formació	profes-
sional	als	centres	educatius	de	Girona	
per	al	curs	2010-2011
Tram. 250-02746/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	partida	econòmica	per	a	les	sub-
vencions	als	programes	d’escola	taller,	
cases	d’oficis	i	tallers	d’ocupació
Tram. 250-02747/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	soterra-
ment	de	la	línia	de	Ferrocarrils	de	la	Ge-
neralitat	al	pas	per	Balaguer	(Noguera)
Tram. 250-02743/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	protocol	d’actuació	per	a	les	emer-
gències	psiquiàtriques	domiciliàries
Tram. 250-02744/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	l’oferta	de	formació	professional	per	
al	curs	2010-2011	a	Girona
Tram. 250-02745/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	les	actua-
cions	per	a	evitar	el	tancament	de	Ber-
gadana	Solutions,	SL
Tram. 250-02750/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	pel	Departament	de	Cultura	i	Mitjans	
de	Comunicació	d’un	informe	sobre	les	
conseqüències	de	la	variant	de	la	carre-
tera	N-260	a	Gerri	de	la	Sal
Tram. 250-02751/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	defensa	
davant	la	Unió	Europea	de	la	continuïtat	
de	la	flota	d’encerclament	de	l’Ametlla	
de	Mar	(Baix	Ebre)	per	a	la	pesca	de	la	
tonyina	vermella
Tram. 250-02748/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’atorga-
ment	d’una	línia	d’ajuts	per	als	munici-
pis	afectats	per	la	nevada	del	8	de	març	
del	2010
Tram. 250-02749/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	del	reglament	de	la	Llei	11/2009,	de	
regulació	administrativa	del	especta-
cles	públics	i	les	activitats	recreatives
Tram. 250-02754/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	boscos	afectats	pel	temporal	de	
neu
Tram. 250-02755/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	de	condemna	de	
la	limitació	de	les	llibertats	polítiques	i	
de	la	manca	de	protecció	dels	drets	hu-
mans	al	món,	i	de	compromís	en	el	pro-
cés	d’obertura	amb	el	poble	cubà	cap	al	
pluralisme	i	el	desenvolupament
Tram. 250-02752/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	dels	estudis	de	batxillerat	a	l’IES	
La	Ribera,	de	Montcada	i	Reixac	(Vallès	
Occidental)
Tram. 250-02753/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	de	l’eix	ferroviari	Barcelona	-	
Puigcerdà
Tram. 250-02758/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	títol	del	sistema	tarifari	integrat	de	
transport	gratuït	per	a	l’acompanyant	de	
les	persones	amb	un	grau	de	minusva-
lidesa	igual	o	superior	al	65%
Tram. 250-02759/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	prohi-
bició	de	l’emissió	de	publicitat	de	be-
gudes	alcohòliques	de	menys	de	vint	
graus	en	el	Projecte	de	llei	general	de	
la	comunicació	audiovisual
Tram. 250-02756/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	pavelló	a	la	secció	d’edu-
cació	secundària	de	Collbató	(Baix	Llo-
bregat)
Tram. 250-02757/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	proto-
cols	específics	de	recol·locació	per	a	
treballadors	afectats	per	tancaments	
empresarials	i	expedients	de	regulació
Tram. 250-02762/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	produc-
ció	dels	accessoris	del	vehicle	Audi	Q3
Tram. 250-02763/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	de	
desenvolupament	de	polítiques	actives	
del	Servei	d’Ocupació	de	Catalunya
Tram. 250-02764/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre-
ment	dels	efectius	de	mossos	d’esqua-
dra	destinats	a	l’Hospitalet	de	Llobregat	
(Barcelonès)
Tram. 250-02760/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inter-
mediació	i	la	col·locació	en	el	mercat	de	
treball
Tram. 250-02761/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’una	auditoria	de	l’estat	de	la	xarxa	
elèctrica	a	la	província	de	Girona
Tram. 250-02767/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’una	línia	de	crèdit	en	condicions	favo-
rables	per	a	les	persones	afectades	pels	
talls	de	subministrament	elèctric	cau-
sats	per	la	nevada	del	8	de	març	de	2010
Tram. 250-02768/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi-
ficació	dels	uniformes	dels	mossos	
d’esquadra	destinats	a	la	regió	polici-
al	dels	Pirineus	Occidentals	i	les	àre-
es	bàsiques	policials	del	Ripollès	i	del	
Berguedà
Tram. 250-02765/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	oficina	d’atenció	als	usuaris	afec-
tats	pels	talls	de	subministrament	elèc-
tric	causats	per	la	nevada	del	8	de	març	
de	2010
Tram. 250-02766/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	l’autovia	C-16	entre	Bagà	i	
Berga	amb	fons	europeus
Tram. 250-02771/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rees-
tructuració	de	la	xarxa	ferroviària	a	Sant	
Andreu	de	Llavaneres,	Sant	Vicenç	de	
Montalt	i	Caldes	d’Estrac	(Maresme)
Tram. 250-02772/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’ajuts	per	als	ajuntaments	de	la	demar-
cació	de	Girona	afectats	per	les	neva-
des	del	març	del	2010
Tram. 250-02769/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	professi-
onalitat	i	la	independència	del	professi-
onals	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals
Tram. 250-02770/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	motius	
de	l’emblanquiment	del	tram	alt	del	riu	
Noguera	de	Vallferra	a	Alins	(Pallars	So-
birà)
Tram. 250-02775/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
d’efectius	dels	Mossos	d’Esquadra	a	
Barcelona
Tram. 250-02776/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	violació	
dels	drets	humans	del	poble	sahrauí
Tram. 250-02777/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	dels	estudis	de	batxillerat	de	l’IES	
Pineda,	de	Pineda	de	Mar	(Maresme),	en	
el	curs	2010-2011
Tram. 250-02773/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
immediata	de	millores	a	la	línia	ferrovi-
ària	entre	Barcelona	i	Puigcerdà	per	als	
trens	amb	saturació	de	viatgers
Tram. 250-02774/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 70458) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 70473).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2010 al 27.04.2010).

Finiment del termini: 28.04.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	dels	estudis	de	batxillerat	a	l’IES	
Horticultura	i	Jardineria	de	Reus	(Baix	
Camp)	el	curs	2010-2011
Tram. 250-02781/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	protocol	per	a	donar	respos-
ta	a	les	necessitats	dels	alumnes	amb	
diabetis
Tram. 250-02782/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	del	traçat	de	la	variant	de	la	carre-
tera	C-123	al	pas	per	Tortosa	i	Roquetes
Tram. 250-02778/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	del	
projecte	de	construcció	d’un	nou	edi-
fici	per	a	l’Escola	d’Hoteleria	i	Turisme	
de	Lleida
Tram. 250-02780/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obligato-
rietat	de	les	inscripcions	de	naixement	
dels	infants	tutelats	per	la	Generalitat
Tram. 250-02785/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’estudi	de	
la	situació	de	les	persones	amb	sordce-
guesa	i	sobre	l’establiment	de	mesures	
per	a	l’accés	a	la	comunicació	i	la	igual-
tat	d’oportunitats
Tram. 250-02786/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo-
ració	del	sistema	braille	a	les	targetes	
sanitàries
Tram. 250-02783/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo-
ració	de	la	versió	catalana	de	les	pro-
duccions	als	canals	d’àudio	de	RTVE
Tram. 250-02784/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	de	les	línies	telefòniques	de	la	Ribe-
ra	de	Sió,	a	la	Segarra
Tram. 250-02789/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’accés	a	
l’IES	Lo	Pla	d’Urgell,	de	Bellpuig	(Urgell)
Tram. 250-02790/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’assesso-
rament	als	catalans	que	han	emigrat	i	
sobre	l’anàlisi	de	la	descapitalització	
intel·lectual
Tram. 250-02787/08

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 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	con-
cessió	d’ajuts	per	al	transport	públic	
als	alumnes	del	CEIP	Garcia	Fossas,	
d’Igualada	(Anoia)
Tram. 250-02788/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	pro-
moció	de	la	fabricació	de	motocicletes	
elèctriques
Tram. 250-02793/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
als	agricultors	per	la	nevada	del	8	de	
març	de	2010
Tram. 250-02794/08

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 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	projecte	
del	dipòsit	controlat	de	residus	a	Seròs	
(Segrià)
Tram. 250-02791/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
als	propietaris	forestals	per	la	nevada	
del	8	de	març	de	2010
Tram. 250-02792/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	pròrroga	
del	Pla	2000E	d’ajuts	per	a	l’adquisició	
de	vehicles
Tram. 250-02797/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
del	sistema	tarifari,	l’aplicació	de	des-
comptes	per	a	determinats	col·lectius	i	
el	replantejament	de	la	zonificació	tari-
fària	per	l’Autoritat	del	Transport	Metro-
polità
Tram. 250-02798/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	els	pro-
blemes	d’espai	als	jutjats	de	família	de	
la	Ciutat	de	la	Justícia	de	Barcelona	i	
l’Hospitalet	de	Llobregat
Tram. 250-02795/08

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 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	flexibilit-
zació	a	l’alça	de	la	prohibició	de	circular	
a	més	de	80	km/h
Tram. 250-02796/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.
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les mateixes possibilitats laborals i, un cop obtinguda la 
nacionalitat, d’accedir a la funció pública.

En moltes ocasions, no és suficient aprendre una llen-
gua sinó que cal poder acreditar-ne el coneixement amb 
els certificats escaients. Per al català, les persones més 
grans de setze anys poden acreditar-lo en la forma que 
estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre ava-
luació i certificació de coneixements de català. Aquest 
decret, que va adaptar a la llengua catalana el marc de 
referència per a l’avaluació del coneixement de llengües 
del Consell d’Europa, va atribuir al Departament com-
petent en matèria de política lingüística la convocatòria 
i l’administració de les proves.

Una de les poques iniciatives del Govern de la Genera-
litat en matèria de política lingüística en els darrers sis 
anys va ser, precisament, la modificació d’aquest decret 
per mitjà del Decret 3/2006, de 17 de gener, que va 
suprimir els certificats de coneixements específics de 
llengua catalana, alguns de tanta importància com el 
de coneixements jurídics o el comercial, i va reduir-ne 
les convocatòries dels de llengua general: una de sola 
cada any.

Així, el dret dels ciutadans a acreditar el coneixement 
de català, un coneixement adquirit sovint amb esforços 
individuals lloables, es veu dificultat per la mateixa ad-
ministració responsable del foment del català entre la 
població adulta, i això sense que l’activitat del Consorci 
per a la Normalització Lingüística de Catalunya pugui 
suplir aquella possibilitat d’acreditar per lliure aquests 
coneixements.

Una mostra altament significativa del resultat de la 
política d’abandonament de les responsabilitats de la 
Secretaria de Política Lingüística en aquest camp, s’ha 
produït a mitjan mes de març i se n’ha fet ressò un 
dels principals diaris de Barcelona en l’edició del 18 de 
març. Una ciutadana uruguaiana que fa set anys que viu 
a Barcelona havia trobat una feina en la qual li dema-
naven coneixement de català. Es va adreçar a Política 
Lingüística per a informar-se de què havia de fer i la res-
posta fou que havia acabat el termini d’inscripció a les 
proves i que no n’hi havia fins l’any següent. Pel que fa 
al Consorci, fins al setembre o l’octubre no inicia nous 
cursos equivalents. La ciutadana ha solucionat el pro-
blema de la feina però continua interessada a acreditar 
el coneixement de la llengua catalana. La cap de secció 
d’avaluació –ni el Secretari de Política Lingüística, ni 
la Directora general, ni la cap del servei que correspon 
s’han dignat a donar la cara– respon que aquest és el 
procediment habitual i la remet al Consorci per a la 
Normalització Lingüística, sense cap altra informació.

A la vista d’una situació de falta greu d’assumpció de 
responsabilitat i de manca de capacitat per a donar res-
posta a les necessitats de la ciutadania, el Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar amb caràcter immediat i urgent les 
mesures més adequades per garantir que la ciutadania 

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuï-
tat	del	títol	de	transport	integrat	per	a	
infants	T-12
Tram. 250-02799/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2010 al 05.05.2010).

Finiment del termini: 06.05.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’acredita-
ció	del	coneixement	del	català
Tram. 250-02800/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 70070 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.04.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carles Puigdemont 
i Casamajó, i M. Glòria Renom i Vallbona, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix als articles 145 i 146 del Regla-
ment de la Cambra presenten la següent proposta de 
resolució.

Exposició de motius

Un dels reptes més transcendentals que té plantejats 
actualment la llengua catalana és que la població proce-
dent de la gran migració estrangera dels anys 1999-2009 
l’aprengui i estigui en condicions de fer-ne ús amb fluï-
desa; fer-la accessible a aquest col·lectiu de ciutadans és 
un objectiu nacional per a la mateixa extensió del català 
com perquè aquest col·lectiu participi de la cultura del 
país que l’acull, s’hi identifiqui i, sobretot, perquè tingui 
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vegades consecutives, perpetrats, fins hi tot pels matei-
xos delinqüents.

Últimament també s’ha detectat atracaments de menors 
d’edat contra altres menors d’edat en plena via pública.

Aquests fets conjuntament amb l’augment d’aldarulls en 
diferents barris del Districte provocats per la venda il-
legal d’estupefaents, així com els diferents atracaments 
perpetrats als voltants de les obres del TGV al districte 
en qüestió han provocat una greu sensació d’inseguretat 
ciutadana i impotència veïnal.

Davant les reiterades peticions d’aquest grup parlamen-
tari per tal que es recondueixi la manca de dotacions 
policials del cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de 
Barcelona.

És per tot això que el Grup Parlamentari de CiU pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a portar a terme les gestions oportunes per tal que 
augmentin les dotacions policials al Districte de Sant 
Andreu de Barcelona amb la finalitat que disminueixi 
considerablement l’alt índex de delinqüència i es doti 
definitivament de les dotacions de Mossos d’Esquadra 
que requereix la situació actual del Districte.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Figueras i Ibàñez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	mesures	definitives	per	a	la	regenera-
ció	de	les	platges	del	Masnou	(Maresme)
Tram. 250-02802/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 70085 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.04.2010

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

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Joan Morell i Co-
mas, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 presenten la següent proposta de resolució

Exposició de motius

Vist que el model utilitzat fins el moment per a la re-
generació de les platges del Masnou i Ocata afectades 
pels temporals ha resultat molt poc eficaç, fet que ha 
estat denunciat reiteradament des de l’Ajuntament del 
Masnou a les diferents administracions.

pugui acreditar el coneixement de llengua catalana i, 
entre d’altres les següents:

a. Obrir amb caràcter extraordinari i urgent una convo-
catòria addicional dels certificats de nivell elemental de 
català, de nivell intermedi de català i de suficiència de 
català a celebrar com a tard el mes de juny.

b. Convocar anualment almenys dues proves de tots 
els certificats de coneixements de llengua general amb 
un període d’inscripció no inferior a un mes, més una 
d’addicional per als certificats de nivell elemental i de 
nivell intermedi.

c. Administrar les proves esmentades com a mínim a 
totes les ciutats que superen la població de cent mil 
habitants i a les de Tortosa, Reus, el Vendrell, Vilanova 
i la Geltrú, Manresa, Vic i Figueres.

d. Auditar l’organització de les persones responsables, 
dels recursos humans i materials i dels canals d’infor-
mació de la Servei de Recursos Lingüístics, del qual 
depenen les proves, i de la Secretaria de Política Lin-
güística en general.

e. Simplificar els procediments de preparació i correc-
ció de les proves per aconseguir, sense reduir-ne l’efec-
tivitat, més agilitat i connexió amb la realitat social.

Palau del Parlament, 21 de març de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Puigdemont i Casamajó, diputat del G. P. de CiU; 
M. Glòria Renom i Vallbona, diputada del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’augment	
de	la	dotació	policial	al	districte	de	Sant	
Andreu,	de	Barcelona
Tram. 250-02801/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 70071 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.04.2010

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Figueras i 
Ibàñez, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

En els darrers mesos la ciutat de Barcelona de forma 
generalitzada i el districte de Sant Andreu en particular 
ha patit un augment d’actuacions delictives, principal-
ment de furts i robatoris amb o sense intimidació. Els 
principals afectats d’aquests delictes són els comerços 
de proximitat, establiments d’hostaleria i altres esta-
bliments que han estat víctimes de robatoris diverses 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	convo-
catòria	d’un	concurs	específic	per	als	
treballadors	sanitaris	que	presten	ser-
veis	al	Departament	de	Justícia
Tram. 250-02803/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 70288 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.04.2010

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Meritxell Borràs i 
Solé, Núria de Gispert i Català, i Francesc Sancho i 
Serena, diputats del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent:

Exposició de motius

Atès el Decret 399/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’as-
signen al Departament de Salut les funcions en matèria 
de salut i sanitàries de les persones privades de llibertat 
i de menors i joves internats en centres de justícia juve-
nil i s’integren en el sistema sanitari públic els serveis 
sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil.

En els darrers vint anys, el Departament de Justícia ha 
dut a terme un important esforç per dotar adequadament 
els seus dispositius sanitaris. El Decret 425/2004, de 9 
de novembre, de reestructuració parcial del Departa-
ment de Justícia assigna a la Secretaria de Serveis Pe-
nitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil les funcions 
de planificar i dirigir els programes de promoció de la 
salut dels interns. Tanmateix, en l’actualitat es considera 
convenient integrar aquests recursos en el sistema sani-
tari públic per millorar-ne l’eficiència i la coordinació 
amb la resta de dispositius que en formen part.

L’article 3 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió 
i qualitat del Sistema nacional de Salut, propugna el 
caràcter universal del dret a la protecció de la salut i 
l’atenció sanitària amb condicions d’igualtat per a tots 
els beneficiaris. Això no obstant, la situació especial de 
les persones que estan privades de llibertat dóna lloc a 
peculiaritats pel que fa a l’accés als serveis, sense que 
aquest fet hagi de suposar una alteració del contingut 
dels seus drets, i en aquest sentit cal recordar que l’ar-
ticle 3.4 de la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, 
general penitenciària, estableix que l’Administració pe-
nitenciària ha de vetllar per la vida, la integritat i la salut 
dels interns. Les persones que estan internades han de 
tenir els mateixos drets i prestacions que la resta de la 
ciutadania amb les limitacions, pel que fa a l’exercici i 
no al seu contingut, derivades d’aquesta situació.

D’altra banda, la Llei 27/2001, de 31 de 31 de desembre, 
de justícia juvenil, preveu, a l’article 57, que el Depar-
tament competent en matèria de salut ha de garantir, 

Atès que durant els darrers anys s’ha dut a terme la 
recuperació de les platges del municipi amb vaixells 
que han anat desplaçant sorra d’un lloc a l’altre del fons 
marí, perjudicant greument aquest fons i malmetent les 
espècies de marisqueig que es trobaven a la zona, la 
qual cosa afecta profundament el sector pesquer.

Atès que en casos específics també s’ha dut a terme 
la regeneració amb transport mitjançant camions, que 
malmeten la platja.

Tenint en compte que les actuacions a les platges per 
pal·liar els efectes dels temporals tenen una vigència 
limitada en el temps i, per tant, comporten una des-
pesa econòmica continuada, així com la limitació de 
l’ús de les platges amb el perjudici consegüent per als 
banyistes.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

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

1. Estudiar la viabilitat d’aplicar mesures definitives 
per a la regeneració de les platges del Masnou que no 
malmetin ni el fons marí ni la costa, com, per exem-
ple, la construcció d’espigons submergits que resolguin 
les afectacions produïdes pels temporals de la manera 
més efectiva possible, tal con s’ha fet a les platges de 
Barcelona.

2. Que qualsevol d’aquestes mesures s’acompanyi amb 
una memòria econòmica de l’impacte de la seva apli-
cació tant als serveis consolidats de l’entorn com al col-
lectiu de pescadors del Masnou. A aquest efecte es pro-
posa considerar la durada de les obres com una aturada 
biològica d’acord amb el que disposa la Llei 2/2010, del 
18 de febrer, de pesca i acció marina.

3. Incorporar el finançament necessari per a la seva 
immediata aplicació, així com fer front a les indemnit-
zacions que calgui.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Morell i Comas
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU
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interins de sanitat i el temari de la mencionada oposició 
deixarà de ser l’específic de Justícia per ser l’específic 
de Sanitat sense tenir en compte les condicions especí-
fiques d’aquest col·lectiu.

Atenent la situació específica dels sanitaris que presen-
ten els seus serveis al Departaments de justícia.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que el 
Decret que ha de regular el traspàs dels sanitaris que 
treballen al Departament de Justícia contempli la seva 
especificitat i que es realitzi un concurs de mèrits pels 
sanitaris que a hores d’ara presten els seus serveis al 
Departament de Justícia.

Palau del Parlament, 17 de març del 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de Conver-
gència i Unió; Meritxell Borràs i Solé, diputada del G. P. 
de Convergència i Unió; Núria de Gispert i Català, dipu-
tada del G. P. de Convergència i Unió; Francesc Sancho 
i Serena, diputat del G. P. de Convergència i Unió

Proposta	de	resolució	sobre	la	declara-
ció	com	a	carreteres	i	la	inclusió	dins	la	
xarxa	local	de	carreteres	de	la	Diputa-
ció	de	Barcelona	dels	camins	que	con-
dueixen	a	Castell	de	l’Areny,	Montclar	i	
Gisclareny
Tram. 250-02804/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 70289 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.04.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Montserrat Ribera i 
Puig, i Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

Les poblacions de Gisclareny, Castell de l’Areny i Mont-
clar se senten menystingudes per la Generalitat, i tam-
bé per la Diputació de Barcelona. El motiu d’aquesta 
situació és que la seva única via d’accés als nuclis són 
camins rurals asfaltats de titularitat municipal. Els con-
sistoris d’aquestes poblacions no tenen prou recursos 
per mantenir-los. Fa anys que reclamen que aquestes 
vies siguin de titularitat o de la Generalitat o de la Dipu-
tació per garantir-ne una conservació i un manteniment 
correctes i que els treguin la neu quan neva.

per mitjà dels centres, els serveis i els establiments que 
integren el sistema sanitari de cobertura pública, el dret 
de tots els menors i els joves internats a l’assistència 
sanitària integral, orientada a la prevenció, el guariment 
i la rehabilitació, amb el mateix nivell d’atenció mèdica 
i sanitària que el dispensat al conjunt de la població.

L’article 44 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de 
sanitat, estableix que les estructures i serveis públics 
de salut de l’Administració de l’Estat i dels serveis de 
salut de les comunitats autònomes s’han d’integrar en el 
Sistema nacional de Salut. El Sistema nacional de Salut 
integra, segons disposa l’article 45 de la mateixa Llei 
14/1986, de 25 d’abril, totes les funcions i prestacions 
sanitàries que són responsabilitat dels poders públics 
per a l’adequat compliment del dret a la protecció de 
la salut.

L’esmentada Llei 16/2003, de 28 de maig, estableix en 
la seva disposició addicional sisena que els serveis sa-
nitaris dependents d’institucions penitenciàries seran 
transferits a les comunitats autònomes per a la seva ple-
na integració en els corresponents serveis autonòmics 
de salut.

A Catalunya, aquesta integració s’ha de dur a terme 
d’acord amb els principis establerts a la Llei 15/1990, 
de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, que 
té per objecte determinar la configuració del sistema 
sanitari de Catalunya, i la regulació general de totes les 
accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció 
de la salut.

Aquesta integració ha de garantir els drets dels interns 
com a usuaris dels serveis de salut, l’accessibilitat 
d’aquest col·lectiu als recursos sanitaris, la qualitat de 
les prestacions sanitàries penitenciàries i l’equitat en 
l’accés.

Els departaments de Salut i de Justícia, de forma con-
junta, han d’adequar les peculiaritat de la prestació sani-
tària a les especials característiques de l’entorn peniten-
ciari i dels centres d’internament. Amb aquesta finalitat 
es crea la Comissió interdepartamental de coordinació 
de programes i actuacions en l’àmbit dels serveis sani-
taris penitenciaris i de justícia juvenil.

I estableix mitjançant el Decret 399/2006, en el seu 
article 1.4, que mitjançant decret del Govern es regularà 
l’organització i el funcionament dels serveis sanitaris 
penitenciaris i de justícia juvenil que gestioni l’Institut 
Català de la Salut.

Des d’aquest decret, la sanitat penitenciària es troba en 
una situació difícil ja que aquestes no són competència 
de justícia.

Una de les conseqüències més greus que es deriven 
d’aquest fet és la seva afectació a la consolidació de 
les plantilles de tots els centres. El 75% de la plantilla 
és personal interí. Aquests, des de l’inici de tot aquest 
procés no han pogut consolidar el seu lloc de treball ja 
que l’administració no pot convocar oposicions.

El «traspàs» d’aquestes persones, que fins ara havien 
format part de Justícia i ara ho són de Sanitat, els deixa 
en una situació de desigualtat en unes futures oposici-
ons, ja que per una banda s’iguala l’antiguitat a la dels 
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Proposta de resolució sobre la prevenció i con-
trol de la mutilació genital femenina

Exposició de motius

Més de 130 milions de dones de països d’arreu del món 
tenen els genitals mutilats, i s’estima que anualment 
més de tres milions de nenes i adolescents estan en risc 
de ser sotmeses a aquesta mena de ritual d’iniciació, 
segons dades facilitades pel Departament d’Antropo-
logia Social i Cultura de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).

A l’Estat espanyol, segons dades del Mapa de la Muti-
lació Genital Femenina, la població infantil en risc de 
patir una mutilació de genitals ha augmentat un 43% en 
tres anys. La raó d’aquest increment és el pes demogrà-
fic més gran dels immigrants procedents de països com 
Gàmbia, on la pràctica de la mutilació genital femenina 
és molt alta. Per altra banda, els municipis catalans de 
les comarques del Maresme, la Selva, i el sud del Baix 
Empordà acullen la major part de la població gambiana 
de l’Estat.

A tot l’Estat, el nombre de nenes de 0 a 14 anys proce-
dents de països on es practica la mutilació genital era de 
7.000 noies l’any 2005, mentre que al 2008 ja superaven 
les 10.000. El citat mapa posa en rellevància que el 80% 
de les nenes i adolescents amb risc de patir una ablació 
del clítoris resideixen a Catalunya.

Actualment, el fet d’haver patit una mutilació genital 
no figura en l’historial mèdic de la majoria de dones 
residents a Catalunya. Aquest fet dificulta la prevenció 
en les seves filles, ja que aquestes tenen moltes possi-
bilitats de ser sotmeses al mateix ritual que les seves 
mares i àvies.

A part d’aquesta mancança, els professionals del sistema 
sanitari no disposen de la preparació necessària per de-
tectar aquestes incidències en les revisions periòdiques.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a promoure un protocol per tal d’establir la detec-
ció dels casos de mutilació genital femenina i garantir 
la seva prevenció.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Do-
lors Rovirola i Coromí, diputada del G. P. de CiU; Marta 
Llorens i García, diputada del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU; Josep Lluís 
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU

En aquest sentit, el Grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió va presentar el 22 de gener de 2009, una 
Proposició de llei de modificació de la Llei 7/1993, de 
carreteres, la tramitació de la qual que va ser rebutjada 
adduint que no era necessari dur a terme modificacions 
legislatives perquè aquesta qüestió ja estava resolta.

Des del govern de la Generalitat s’indica que aquestes 
vies han de passar a la xarxa local que gestiona la Di-
putació. Així, només caldria que els ajuntaments afec-
tats ho sol·licitessin a la Diputació. En tot cas, aquests 
camins es podrien considerar com carreteres, atès que 
són les úniques vies d’accés als nuclis urbans d’aquests 
municipis.

D’altra banda, des de la Diputació es podria assumir la 
gestió d’aquests camins sempre que siguin tinguin la 
consideració de carreteres que, ara per ara, no tenen.

Per aquests motius el Grup parlamentari de CiU pre-
senta la següent

Proposta de resolució

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

1. Declarar els camins que porten als nuclis principals 
de Castell de l’Areny, de Montclar i de Gisclareny com 
a carreteres.

2. Un cop declarats aquests camins com a carreteres, 
instar la Diputació de Barcelona a assumir aquestes car-
reteres dins la seva xarxa local.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Montserrat Ribera i Puig, diputada del G. P. de CiU; 
Josep Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	preven-
ció	i	el	control	de	la	mutilació	genital	
femenina
Tram. 250-02805/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 70290 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.04.2010

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Dolors Rovirola i Co-
romí, Marta Llorens i García, Francesc Sancho i Sere-
na, i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableix als articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra presenten la següent proposta de resolució.
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es va inscriure sense dificultat un pensament religiós 
que rebutjava la guerra, la pena de mort i tota mena 
de violència. Els Bons Homes, com eren denominats 
a l’època, també eren favorables a la desaparició dels 
delmes eclesiàstics, el que va facilitar l’aproximació de 
la petita noblesa occitana a les seves idees religioses, 
herètiques per al cristianisme oficial de Roma.

Durant el papat d’Alexandre III, elegit a França l’any 
1163, es van aprovar lleis prohibint el que ells anome-
naven albigesos, i l’any 1179 el III Concili del Laterà va 
decidir que l’Església podia emprar la força per com-
batre el catarisme: estava massa arrelat per a poder ser 
eradicat exclusivament amb sermons. En conseqüència, 
l’any 1181 el Papa organitzà un exercit per atacar ciutats 
càtares. S’inicià la Croada dels Albigesos, que finalit-
zaria amb la foguera de Montsegur, una gegantina pira 
que el 16 de març de 1244 va consumir els cossos de 
210 Perfectes a l’indret que va ser conegut a partir de 
llavors com el Prat dels cremats.

La derrota de Pere II d’Aragó a Muret el 13 de setembre 
de 1213 a mans de Simó de Monfort, i la personalitat 
d’Esclaramonda de Foix destaquen en tota una història 
de lluita de religions i, alhora, territorial i econòmica.

Diversos territoris de l’antiga Occitània avui repartits 
per l’Estat francès, com a l’Arieja i a altres departa-
ments, han materialitzat rutes de castells, de monu-
ments, de literatura, a l’entorn de la història i el mite 
del catarisme.

Amb la seva novel·la El Cercamón, l’escriptor de la Seu 
d’Urgell Lluís Racionero apropa al públic català a un 
coneixement inicial de la interessant i alhora tràgica 
història del catarisme i de la seva influència a les valls 
de l’Alt Urgell, el Caboet o Castellbó, que s’allargava 
a alguns territoris del Pallars Sobirà, com la Coma de 
Burg i la Vall d’Àssua, en aquells moments històrics 
possessió dels Senyors de Castellbó.

És ben cert que Montsegur representa el final del ca-
tarisme, però grups de creients i de Perfectes, que era 
la denominació del clergat càtar, seguiren professant 
clandestinament les seves creences.

El 1309, passats 65 anys dels fets de Montsegur, el Per-
fecte càtar Guillem de Belibaste s’evadí de la presó de 
Carcassona i fugí cap a Catalunya, on s’havien refugiat 
nombrosos bons homes que havien pogut fugir de la 
Inquisició. L’any 1314 s’establí a Morella i després al 
veí poble de Sant Mateu, on hi havia una comunitat 
càtara. Víctima d’un engany, quan es desplaçava cap 
a Occitània fou detingut per les tropes del Comte de 
Foix a la vila pallaresa de Tírvia, Pallars Sobirà. Em-
presonat primer a Castellbó, fou jutjat a Cascassona 
per Jacques Fournier, Bisbe de Pamiers, avui segona 
ciutat de l’Arieja, que més tard seria nomenat papa amb 
el nom de Benet XII, i finalment socarrat a les txeres 
d’una foguera encesa a Villerouge-Termenés, Bisbat de 
Narbona. Es considera que aquella pira va acabar amb 
el darrer Perfecte càtar.

L’estiu de 1996 la població de Tírvia va representar un 
magnífic retaule sobre la història i la detenció del càtar 
Belibaste, amb guió de l’historiador pireneista Esteve 
Albert i Corp, amb vincles familiars al Pallars Sobirà i 

Proposta	de	resolució	sobre	la	recupe-
ració	del	protagonisme	històric	de	Tír-
via	(Pallars	Sobirà)	com	a	marc	geogrà-
fic	de	la	captura	de	Guillem	de	Belibaste
Tram. 250-02806/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 70291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.04.2010

A la Mesa de la comissió política cultural

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

Proposta de resolució per tal d’impulsar que la 
pallaresa vila de Tírvia recuperi el seu protago-
nisme històric com a marc geogràfic de la captu-
ra l’any 1321 del darrer perfecte càtar Guillem 
de Belibaste

Exposició de motius

A la seva obra Càtars al Pirineu català l’historiador 
alturgellenc Carles Gaston Chopo ens diu: El catarisme 
és un sistema de creences religioses desenvolupat a l’in-
terior del cristianisme medieval a partir de la reinter-
pretació dels seus fonaments doctrinals sota una òptica 
dualista, a través de la creença en un doble principi de 
la creació: el principi del bé, regidor del món etern i 
lluminós de l’esperit, i el principi del mal, responsable 
del món visible i corruptible de la matèria.

En els anys immediats a l’any 1000 es detecten les pri-
meres manifestacions d’aquestes creences, la doctrina 
de les quals seria titllada d’heretgia.

L’any 1167 va tenir lloc a terres occitanes el Concili 
herètic de Sant Fèlix de Caramanh, que constitueix una 
fita en la transformació d’una sèrie de comunitats més 
o menys aïllades i poc estructurades en una església 
càtara sòlidament organitzada.

Durant el segle xii el Llenguadoc va experimentar una 
etapa de creixement i de ràpid desenvolupament de la 
vida urbana, de reobertura de les grans rutes comerci-
als, d’establiment de nous centres d’intercanvi comerci-
al, les fires, i de noves tècniques financeres, com la lle-
tra de canvi, avantpassada directa del xec i de la targeta 
de crèdit que va ser inventada a Tolosa de Llenguadoc 
el segle xii, i els principats occitans, que van formar el 
marc del desenvolupament del catarisme, són àrees re-
viscolades pels nous corrents comercials i trasbalsades 
per la mateixa economia monetària.

L’antic territori occità va ser favorable a la implantació 
del cristianisme càtar, en i al conjunt del teixit social 



26 d’abril de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 685

40

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	dels	estudis	de	batxillerat	a	l’IES	
Pedraforca,	de	l’Hospitalet	de	Llobregat	
(Barcelonès)
Tram. 250-02807/08

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 70292 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.04.2010

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

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Meritxell Borràs i 
Solé, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució.

Exposició de motius

L’IES Pedraforca, situat al municipi de l’Hospitalet de 
Llobregat, és un dels instituts afectats per la decisió del 
Departament d’Educació de suprimir el batxillerat en 
aquest centre.

Amb aquesta supressió, tal i com ja ha expressat la co-
munitat educativa de l’IES Pedraforca, aquesta mesura 
propiciarà la concentració d’alumnes d’ESO amb di-
ficultats en el centre, augmentant així el percentatge 
d’aquest tipus d’alumnat, ja molt elevat en l’actualitat, 
fins al 100%.

A més, cal considerar que aquesta mesura entra en 
contradicció amb una planificació de la zona educativa 
tendent a afluixar la pressió que tenen els centres amb 
una important concentració d’alumnes amb dificultats.

Hem de ressaltar, a més, que no existeix una raó objec-
tiva pel tancament d’aquest batxillerat però, tanmateix, 
si que existeix la necessitat d’oferir aquest servei.

És important, també, estudiar les diferents conseqüèn-
cies negatives (desplaçaments, no oferir un servei de 
proximitat...) que es poden derivar de la supressió del 
batxillerat en aquest centre.

A més, aquesta supressió representa una contradicció 
amb la dinàmica que està duent a terme l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat, junt amb la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant els Plans Integrals, per dignificar 
i millorar el barri de la Florida, i els Plans Educatius 
d’Entorn, per fomentar l’èxit escolar.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent:

promotor entre altres espectacles de teatre popular del 
Pessebre Vivent d’Engordany o el Retaule de Sant Ar-
mengol.

Vist que la història del catarisme i de la seva repressió al 
sud de França i a bona part del Pirineu català és un fet 
gens negligible, doncs ajuda a interpretar l’Edat Mitjana 
a aquesta àrea europea,

Coneixedors del potencial de turisme cultural que el 
catarisme ha suposat per a territoris i ciutats que foren 
càtars, com Foix, Mirepoix, Montsegur, o l’Avelanet, 
dècades abans que Lluís Racionero obrís una escletxa 
de llum a la curiositat de molts catalans a través de la 
lectura de El Cercamón.

Entenent que la Vall de Caboet, la de Castellbó i la 
Coma de Burg van estar vinculades en temps medievals 
al món del catarisme, i que justament a la vila de Tírvia 
es va produir la detenció del darrer Perfecte càtar, fet 
transcendental que a més ha inspirat llibres com Béli-
baste, d’Henri Gougaud,

Coneixedors de l’èxit del Camí dels Bons Homes, el sen-
der de Gran Recorregut GR-107, que connecta el castell 
de Montsegur i la ciutat ariegesa de Foix amb el Santuari 
de Queralt, prop de Berga, a través de senders medievals,

Vist que Tírvia posseeix un important patrimoni natural 
i cultural, està molt a prop d’Andorra, a on es pot arri-
bar a través de l’esplèndida Vall de Santa Magdalena, i 
disposa d’una bona infraestructura hotelera,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, a col·laborar amb el 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà i amb l’Ajuntament 
i els veïns de Tírvia per tal d’incorporar a la senyalitza-
ció turística i a la pàgina web municipal la imatge del 
càtar Guillem de Belibaste, darrer Perfecte albigès, de-
tingut a la vila de Tírvia l’any 1321, a promoure l’edició 
de fulletons divulgatius i a reeditar el retaule d’Esteve 
Albert i Corp.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Atès el poc temps que queda per l’inici de l’època de 
risc d’incendi, el 15 de juny, i tenint en compte que 
els municipis de Sant Cugat, Cerdanyola, Barcelona, el 
Papiol, Molins de Rei, Montcada i Reixac i Sant Feliu 
de Llobregat estan declarats d’alt risc d’incendi durant 
el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setem-
bre, segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Atès l’article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de me-
sures de prevenció dels incendis forestals en les urba-
nitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana, les urbanitzacions han d’assegurar l’existència 
d’una franja exterior de protecció de 25 metres d’am-
plada, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria 
aclarida.

Atès l’article 4 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesu-
res de prevenció dels incendis forestals en les urbanitza-
cions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, 
els subjectes obligats són els òrgans de gestió o la junta 
de la urbanització, (o els propietaris de les finques de 
la urbanització en cas de no haver-se constituït), i si no 
ho fan ells, correspon a l’ajuntament de fer-los. Un altre 
aspecte important que no diu la llei és el que fa referèn-
cia a les zones urbanes que no són urbanitzacions però 
que tenen un contacte molt extens amb la zona forestal 
(i també amb finques qualificades com a forestals al seu 
interior) i, per tant, un elevat risc d’incendi, sense tenir 
la obligació per llei de tenir franja.

En l’article 7 de la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures 
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzaci-
ons sense continuïtat immediata amb la trama urbana, 
estableix que la Generalitat ha d’incloure en els seus 
pressupostos un programa anual de subvencions i ha 
d’impulsar acords de cooperació econòmica amb altres 
administracions amb la finalitat de contribuir econòmi-
cament al compliment de les obligacions d’aquesta llei. 
A efectes pràctics, per demanar aquestes subvencions 
s’obliga a disposar del permís dels propietaris afectats, 
fet que poques vegades poden aconseguir per la difi-
cultat de localitzar-los a través del cadastre de rústica.

Pel que fa a la Diputació de Barcelona, l’oficina munici-
pal de prevenció d’incendis forestals dóna ajut tècnic en 
la redacció dels plans de prevenció municipals i d’urba-
nitzacions, i els únics recursos econòmics que dóna són 
a través de subvencions a les Agrupacions de Defensa 
Forestal (ADF) (uns 20.000 euros per municipi i per 
any, en els últims anys).

Segons l’opinió dels tècnics contrastada amb professi-
onals del sector forestal, la solució ideal no és contrac-
tar plans d’ocupació com l’any passat, ja que no es pot 
formar als treballadors amb 2 dies i deixar-los al bosc 
amb els equips de protecció individual i maquinària 
com desbrossadores i motoserres sense portar tractors 
amb trituradores ni treure la fusta del bosc. La millor 
opció és donar ajut als ajuntaments per fer contracta-
cions com les del Fons estatal d’inversió local (FEIL) 
on s’adjudiquen els treballs a empreses forestals que 
són professionals del sector i adquireixin el compro-
mís de contractar aturats que hagin passat un mínim de 
formació reglada començant des de recollir branques i 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que la supressió del batxillerat a l’IES Pedra-
forca, de l’Hospitalet de Llobregat, no es faci efectiva.

Palau del Parlament, 6 d’abril del 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Borràs i Solé
Portaveu del G. P. de Diputada del G. P. de
Convergència i Unió Convergència i Unió

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	boscos	de	la	serra	de	Collserola
Tram. 250-02808/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 70293 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.04.2010

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

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Joan Recasens i Gui-
not, i Assumpció Laïlla i Jou, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 presenten la següent 
proposta de resolució

Exposició de motius

Atesa la nevada del proppassat dia 8 de març, un 35-
40% dels arbres dels boscos del parc de Collserola han 
quedat afectats, el que equival a 30.000 arbres. En el cas 
de les ventades de l’any passat, van caure uns 60.000, 
dels quals només es van retirar uns 5.000 situats ens 
els 15 metres a banda i banda dels camins de la xarxa 
bàsica de prevenció d’incendis (en 130 km de camins 
arbrats).

Com a afectats, s’entén arbres que han caigut, que no 
han caigut però se’ls ha esqueixat les branques i que 
s’han inclinat (però no caigut) amb el pes de la neu i 
per tant poden caure en cas de vent.

Pel que fa als camins de la xarxa viària bàsica del Pla 
de prevenció d’incendis han estat afectats en un 90%, 
(només s’han obert 3 de tots els camins, la resta estan 
tancats a dia d’avui).

Aquesta situació comporta dos riscos:

1. La perillositat del bosc per tots aquells visitants que 
gaudeixen del parc bé sigui a peu, amb bicicleta, amb 
cotxe o a cavall per la inestabilitat dels arbres inclinats 
i branques penjants (risc que és actual)

2. D’incendi forestal, quan es donin les condicions de 
temperatura elevada i baixa humitat a l’estiu, per l’acu-
mulació de combustible sec que representen les capça-
des dels arbres caiguts (la seva inflamabilitat –capacitat 
de començar a cremar– és molt elevada)
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Exposició de motius

Com a conseqüència del context de crisi que vivim, el 
col·lectiu de joves ha vist com el deteriorament de les 
condicions del mercat de treball el situaven en una situ-
ació de vulnerabilitat sense precedents, de tal forma que 
a més d’estar patint les taxes de desocupació més altes, 
accedeix a ocupacions en pitjors condicions.

Inevitablement, el fet de tenir un baix nivell formatiu o 
de pertànyer a col·lectius en risc d’exclusió social em-
pitjora encara més la seva situació: és el cas dels ado-
lescents i joves tutelats i extutelats per la Generalitat (el 
60% estan a l’atur), dels joves immigrants.

D’altra banda, el treball és una activitat social i la capa-
citat per accedir-hi i per mantenir-lo està directament 
relacionada amb la integració o l’exclusió social i el 
grau d’autosatisfacció personal. D’aquesta manera, el 
fet d’aprendre un ofici a l’escola taller comporta una 
oportunitat clara de sortir de la situació de risc d’exclu-
sió social i créixer com a persona.

Les escoles taller van ser creades l’any 1985 pel Minis-
terio de Trabajo per tal de lluitar contra tres circumstàn-
cies preocupants: l’elevat percentatge de joves aturats, la 
greu situació d’abandonament del patrimoni històric i la 
pèrdua cultural important que significava la desaparació 
d’alguns oficis tradicionals.

La definició del que és una escola taller es pot fer amb 
paraules del Servei d’Ocupació de Catalunya que, en 
la seva Memòria 2008 diu textualment que «Són pro-
grames públics d’ocupació i formació que tenen com a 
finalitat millorar les possibilitats d’ocupació de joves 
aturats menors de 25 anys. En el desenvolupament dels 
projectes es combina la formació i el treball efectiu en 
obres d’interès públic i social, com ara la recuperació 
del patrimoni artístic, històric, cultural o natural i la 
rehabilitació d’entorns».

Les millores per les persones que han passat per una 
escola taller són evidents:

– Assoleixen una qualificació professional en un ofici 
que els capacita per treballar

– Tenen experiència de treball efectiu en l’ofici que han 
après i coneixements del món laboral real

– Assoleixen un nivell de formació general a nivell de 
secundària que els permet presentar-se a les proves lliu-
res per obtenir la titulació o bé retornar a l’educació 
formal

– Adquireixen hàbits laborals, socials i personals que 
afavoreixen la integració social i la inserció laboral

– Recuperen la seva motivació, autoestima, interès, etc.

– Tenen coneixements de mesures de seguretat i preven-
ció de riscos laborals amb màquines, eines, productes, 
etc.

– Adquireixen les eines necessàries per buscar feina, 
ser autònom o crear la seva pròpia empresa

– Adquireixen els coneixements bàsics en matèria d’in-
formàtica

adquirint l’experiència necessària per treballar amb tot 
tipus de maquinària.

Tampoc és una solució crear colles de ciutadans que 
s’ofereixin com a voluntaris per netejar el bosc ja que 
cal equipar-los degudament amb equips de protecció 
individual (uns 250 euros/persona entre botes antitall, 
guants antitall, casc integral amb visera i proteccions 
auditives, pantalons antitall –sense comptar amb la resta 
de vestuari-), i han de tenir bons coneixements de la 
maquinària forestal, pel risc que implica el seu ús. En 
aquest sentit, es plantegen qüestions com la cobertura 
en cas d’accident i el tipus d’organització que tindrien. 
Igualment, val a dir que els ajuntaments exigeixen a les 
empreses que treballen per l’administració la documen-
tació acreditativa d’un servei de prevenció propi o aliè 
i una declaració responsable que l’empresari ha donat 
compliment a les obligacions derivades de la Llei de 
prevenció de riscos laborals

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

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

1. Destinar, de forma immediata, els recursos neces-
saris per garantir que la serra de Collserola afronti la 
temporada de risc d’incendi en les millors condicions 
possibles.

2. Garantir que la neteja del bosc es faci amb criteris de 
professionalitat, seguretat, eficàcia, eficiència i, donada 
la proximitat de l’època de risc d’incendi, rapidesa.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Joan 
Recasens i Guinot, diputat del G. P. CiU; Assumpció 
Laïlla i Jou, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	del	programa	d’escoles	taller
Tram. 250-02809/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 70294 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.04.2010

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

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Santi Vila i Vicente, i 
Meritxell Borràs i Solé, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent Proposta de resolució.
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	gestió	
de	la	immigració	irregular
Tram. 300-00278/08

Presentació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 70447 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.04.2010

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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 28 i 29 d’abril d’enguany:

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
pel que fa a la gestió de la immigració irregular a Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

Rafael López i Rueda

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	desocu-
pació	dels	joves
Tram. 300-00279/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 70739 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.04.2010

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 en relació a la 
situació de l’atur a Catalunya i en especial referència al 
que afecta als joves?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2010

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

– Obtenen acreditació en forma de certificat on hi fi-
guren els mòduls realitzats i les hores de formació tant 
teòrica com pràctica

– Mantenen l’assessorament i el recolzament de l’en-
titat promotora durant almenys sis mesos després de 
finalitzar el projecte

Donats els indiscutibles beneficis que les escoles taller 
aporten als joves i a la societat en general, a la resta de 
l’Estat Espanyol no hi ha cap intenció d’acabar amb 
aquests programes. Més aviat al contrari, ja que fins i 
tot s’està exportant el programa d’escoles taller a projec-
tes de Cooperació Internacional a l’Àfrica subsahariana 
(amb 5 noves escoles taller al Senegal) i a l’Amèrica 
Central i del Sud (amb projectes ja en funcionament 
a Nicaragua, Perú, Guatemala, Equador, Cuba i Co-
lòmbia).

A tota la resta de comunitats autònomes de l’Estat (fins 
i tot aquelles a les quals també s’hi ha fet el traspàs de 
competències) hi haurà convocatòria d’escoles taller per 
a l’any 2010. El pressupost amb el qual desenvoluparan 
aquests programes serà de més de 431 milions d’euros.

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

Proposta de resolució

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

– Convocar per a l’any 2010 el programa d’escoles ta-
ller amb la dotació pressupostària adequada per al seu 
desenvolupament.

– Garantir la pervivència del Programa d’escoles Taller 
a Catalunya com a un bon recurs formatiu i per a la 
inserció laboral dels joves.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Santi 
Vila Vicente, diputat del G. P. de CiU; Meritxell Borràs 
i Solé, diputada del G. P. de CiU
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3.30.04.

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS INFORMES 
DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe	del	Síndic	de	Greuges	al	Parla-
ment	corresponent	al	2009
Tram. 360-00013/08

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió núm. 16, tinguda els dies 12.04.2010 i 
19.04.2010 (DSPC-C 805 i 809).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	situació	
de	la	formació	professional
Tram. 300-00280/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 70740 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.04.2010

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 en relació a l’actual 
situació de la Formació Professional a Catalunya?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2010

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

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	situa-
ció	institucional	i	el	desplegament	de	
l’Estatut
Tram. 300-00281/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 70741 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.04.2010

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 en relació a l’actual 
situació institucional i el desplegament estatutari?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU
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«en el cas del primer cicle d’educació infantil cal que 
el nen o nena tingui, com a mínim, 16 setmanes l’1 de 
setembre de 2010.»

A l’article 19 (condicions d’edat per a la matrícula) s’es-
tableix que «per ser admès al primer cicle d’educació 
infantil el nen o nena ha de tenir, com a mínim, 16 set-
manes. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del 
curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 
16 setmanes.»

Per tant, la possible confusió que es podia originar entre 
preinscripció i matrícula queda resolta amb la Resolució 
EDU/107/2009, abans esmentada. Es manté el requisit 
de tenir les 16 setmanes l’1 de setembre per participar 
en el procés de preinscripció.

En compliment de la Resolució 564/VIII que insta a 
traslladar el debat amb relació a la inscripció a les llars 
d’infants a la Comissió mixta del Departament d’Edu-
cació i les Entitats Municipalistes, s’informa que en la 
sessió ordinària celebrada el 22 de març de 2010, es va 
debatre en el setè punt de l’ordre del dia sobre el termini 
i els criteris d’inscripció a les llars d’infants públiques 
i es va acordar informar que les llistes d’espera les ges-
tiona cada ajuntament en base als criteris del Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle de l’educació infantil i els requisits del centre.

I en aquella mateixa sessió es va explicitar a la Comissió 
mixta la disponibilitat del Departament d’Educació a 
assessorar els municipis en els aspectes requerits a la 
Resolució 564/VIII del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 12 d’abril de 2010

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
592/VIII,	sobre	el	suport	als	ens	locals	
perquè	puguin	afrontar	l’impacte	de	la	
crisi	econòmica	actual
Tram. 290-00528/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 70264 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.04.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00528/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 592/VIII, 
sobre el suport als ens locals perquè puguin afrontar 
l’impacte de la crisi econòmica actual.

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 592/VIII, sobre el suport 
als ens locals perquè puguin afrontar l’impacte de la 

4. INFORMACIó

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolu-
ció	564/VIII,	sobre	el	termini	i	els	crite-
ris	d’inscripció	a	les	llars	d’infants	pú-
bliques
Tram. 290-00503/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 70055 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.04.2010

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00503/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 564/VIII, 
sobre el termini i els criteris d’inscripció a les llars d’in-
fants públiques.

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 564/VIII, sobre el termini 
i els criteris d’inscripció a les llars d’infants públiques 
(núm. tram. 290-00503/08), us informo del següent:

La Resolució EDU/553/2009, de 2 de març, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de 
l’alumnat als centres educatius per al curs 2009-2010 
en els ensenyaments sufragats amb fons públics (curs 
2009-2010) només feia referència a les condicions d’edat 
per a l’escolarització al primer cicle d’educació infantil 
a l’article 18.1 (Condicions d’edat per a la matrícula) 
en què s’explicita que «per ser admès en un centre que 
atengui infants de fins a 3 anys, l’infant ha de tenir, com 
a mínim, 16 setmanes l’1 de setembre de 2009. Aquests 
centres poden també admetre al llarg del curs nens i 
nenes de més de 16 setmanes».

Atès que aquesta qüestió només feia referència a la ma-
trícula i, en alguns casos portava a alguna confusió, 
en la Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per la 
qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula 
de l’alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011 
en els ensenyaments sufragats amb fons públics, s’ha 
explicitat aquesta qüestió diferenciant el que fa refe-
rència al procés de preinscripció del que fa referència 
a la matrícula:

A l’article 5.3 (calendari i procés de preinscripció) s’ex-
plicita que per presentar la sol·licitud de preinscripció 
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Control	del	compliment	de	la	Moció	71/
VIII,	sobre	el	desplegament	territorial	de	
la	televisió	digital	terrestre	i	l’apagada	
analògica
Tram. 390-00071/08

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	dels	Il·lustres	
Col·legis	d’Advocats	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’accés	a	l’as-
sistència	sanitària	de	cobertura	públi-
ca	a	càrrec	del	Servei	Català	de	la	Salut
Tram. 352-02763/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 50, tinguda el 
dia 15.04.2010 (DSPC-C 808).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	de	Periodistes	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’accés	a	l’assistència	sanitària	de	
cobertura	pública	a	càrrec	del	Servei	
Català	de	la	Salut
Tram. 352-02764/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 50, tinguda el 
dia 15.04.2010 (DSPC-C 808).

crisi econòmica actual (núm. tram. 290-00528/08), us 
informo del següent:

Des del Departament d’Acció Social i Ciutadania co-
neixem l’esforç que des dels Ajuntaments i Consells 
Comarcals estan fent per a donar resposta a l’augment 
de necessitats socials derivades de l’impacte de la crisi 
econòmica.

Per tal de fer front a la situació i coordinar les accions 
institucionals, l’any passat i a través del Contracte Pro-
grama 2009, es va establir una dotació extraordinària 
destinada a facilitar a la ciutadania la cobertura de les 
situacions de necessitat puntual, urgents i bàsiques.

Donada la continuïtat de la situació i, dins del paquet de 
mesures per combatre els efectes de la crisi econòmica 
que impulsa el Govern de la Generalitat, el Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania continuarà dotant als 
ens locals d’una partida extraordinària per atendre les 
situacions d’urgència social derivades de l’actual con-
juntura econòmica.

Aquesta aportació, que s’emmarca dins del Contracte 
Programa 2010, segueix el mateix criteri establert l’any 
2009. La partida extraordinària que es distribuirà a tot 
el territori serà de 5.000.000 d’euros.

Amb aquesta acció volem continuar enfortint l’acció 
municipal donant suport a les polítiques socials, perquè 
sabem que és des de la proximitat on es poden aplicar 
les accions d’atenció a les persones gràcies al coneixe-
ment de la realitat territorial més propera.

Barcelona, 14 d’abril de 2010

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	70/
VIII,	sobre	les	polítiques	de	salut
Tram. 390-00070/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.04.2010
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Càritas	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’accés	a	l’assistència	
sanitària	de	cobertura	pública	a	càrrec	
del	Servei	Català	de	la	Salut
Tram. 352-02768/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 50, tinguda el 
dia 15.04.2010 (DSPC-C 808).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Treballa-
dors	Fronterers	d’Andorra	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’accés	a	l’assistència	
sanitària	de	cobertura	pública	a	càrrec	
del	Servei	Català	de	la	Salut
Tram. 352-02769/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 50, tinguda el 
dia 15.04.2010 (DSPC-C 808).

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Llimona,	professor	de	dret	comunitari,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’accés	
a	l’assistència	sanitària	de	cobertura	
pública	a	càrrec	del	Servei	Català	de	la	
Salut
Tram. 352-02770/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 50, tinguda el 
dia 15.04.2010 (DSPC-C 808).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	d’Arquitectes	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’accés	a	l’assistència	sanitària	
de	cobertura	pública	a	càrrec	del	Servei	
Català	de	la	Salut
Tram. 352-02765/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 50, tinguda el 
dia 15.04.2010 (DSPC-C 808).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Coordinadora	d’Usu-
aris	de	la	Sanitat	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’accés	a	l’assistència	sanitària	
de	cobertura	pública	a	càrrec	del	Servei	
Català	de	la	Salut
Tram. 352-02766/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 50, tinguda el 
dia 15.04.2010 (DSPC-C 808).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	de	Religiosos	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’accés	a	l’assistència	sanitària	de	co-
bertura	pública	a	càrrec	del	Servei	Ca-
talà	de	la	Salut
Tram. 352-02767/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 50, tinguda el 
dia 15.04.2010 (DSPC-C 808).
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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	Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	mesu-
res	en	matèria	d’ocupació	pública
Tram. 353-00840/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 69 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.04.2010 (DSPC-C 812).

Compareixença	d’una	representació	
de	l’Associació	Catalana	de	Municipis	
i	Comarques	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	mesures	en	matèria	d’ocupació	
pública
Tram. 353-00841/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 69 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.04.2010 (DSPC-C 812).

Compareixença	d’una	representació	
de	Comissions	Obreres	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	mesures	en	matèria	
d’ocupació	pública
Tram. 353-00842/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 69 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.04.2010 (DSPC-C 812).

Proposta	de	compareixença	de	Sílvia	
Giménez-Salinas,	exdegana	de	l’Il·lustre	
Col·legi	d’Advocats	de	Barcelona,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’accés	a	l’as-
sistència	sanitària	de	cobertura	públi-
ca	a	càrrec	del	Servei	Català	de	la	Salut
Tram. 352-02771/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 50, tinguda el 
dia 15.04.2010 (DSPC-C 808).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	vi-
ceconsellera	d’Afers	Exteriors	i	Coo-
peració	davant	la	Comissió	de	Políti-
ca	Cultural	perquè	informi	sobre	el	Pla	
d’acció	exterior	amb	relació	a	l’àmbit	de	
la	cultura
Tram. 356-00693/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 50, tinguda el dia 21.04.2010 (DSPC-C 814).

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

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Benestar	i	Immigració	amb	la	conselle-
ra	d’Acció	Social	i	Ciutadania	sobre	la	
situació	de	la	infància
Tram. 355-00132/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 49 de la 
Comissió de Benestar i Immigració, del 20.04.2010 
(DSPC-C 811).
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4.53.15.

Compareixença	de	Joan	Mauri	Majós,	
professor	de	dret	administratiu	de	la	
Universitat	de	Barcelona,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	mesures	en	matè-
ria	d’ocupació	pública
Tram. 353-00846/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 69 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.04.2010 (DSPC-C 812).

Compareixença	de	Carles	Ramió	Matas,	
professor	de	ciències	polítiques	de	la	
Universitat	Pompeu	Fabra,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	mesures	en	matèria	
d’ocupació	pública
Tram. 353-00847/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 69 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.04.2010 (DSPC-C 812).

Compareixença	de	Lluís	Miró	Solà	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	mesures	en	
matèria	d’ocupació	pública
Tram. 353-00848/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 69 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.04.2010 (DSPC-C 812).

Compareixença	d’Artur	Obach	Martínez	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	mesu-
res	en	matèria	d’ocupació	pública
Tram. 353-00849/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 69 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.04.2010 (DSPC-C 812).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Unió	General	de	Treballadors	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	mesures	en	
matèria	d’ocupació	pública
Tram. 353-00843/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 69 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.04.2010 (DSPC-C 812).

Compareixença	de	Francisco	Longo	
Martínez,	director	de	l’Institut	de	Gover-
nança	i	Direcció	Pública	d’Esade,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	mesures	en	
matèria	d’ocupació	pública
Tram. 353-00844/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 69 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el dia 21.04.2010 (DSPC-C 812).

Compareixença	 de	 Rafael	 Jiménez	
Asensio,	professor	de	dret	constitucio-
nal	de	la	Universitat	Pompeu	Fabra,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	mesures	en	
matèria	d’ocupació	pública
Tram. 353-00845/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 69 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.04.2010 (DSPC-C 812).
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Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	d’Empresaris	del	Garraf,	
Alt	i	Baix	Penedès	amb	relació	a	les	pro-
posicions	de	llei	de	reconeixement	del	
Penedès	com	a	àrea	funcional	de	pla-
nificació	i	de	modificació	de	l’article	2		
de	la	Llei	1/1995,	i	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983
Tram. 353-00880/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
de Política Territorial, del 21.04.2010 (DSPC-C 813).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Unió	Empresarial	del	Penedès	amb	
relació	a	les	proposicions	de	llei	de	re-
coneixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació	i	de	modifica-
ció	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’arti-
cle	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00881/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
de Política Territorial, del 21.04.2010 (DSPC-C 813).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Unió	Empresarial	de	l’Anoia	amb	re-
lació	a	les	proposicions	de	llei	de	reco-
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun-
cional	de	planificació	i	de	modificació	
de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’article	
12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00882/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
de Política Territorial, del 21.04.2010 (DSPC-C 813).

Compareixença	de	Jèp	de	Montoya,	
president	de	l’Institut	d’Estudis	Ara-
nesi,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’aranès
Tram. 353-00873/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 50 de la Comissió 
de Política Cultural, del 21.04.2010 (DSPC-C 814).

Compareixença	de	David	Grosclaude,	
membre	de	l’Institut	d’Estudis	Occi-
tans,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’aranès
Tram. 353-00874/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 50 de la Comissió 
de Política Cultural, del 21.04.2010 (DSPC-C 814).

Compareixença	de	Frederic	Vergés,	
membre	de	la	Secció	Lingüística	de	
l’Institut	d’Estudis	Aranesi,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	l’aranès
Tram. 353-00875/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 50 de la Comissió 
de Política Cultural, del 21.04.2010 (DSPC-C 814).

Compareixença	de	Claudi	Balaguer,	re-
presentant	del	Grup	de	Lingüística	Oc-
citana,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
l’aranès
Tram. 353-00877/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 50 de la Comissió 
de Política Cultural, del 21.04.2010 (DSPC-C 814).
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4.53.15.

Compareixença	de	Josep	Oliveras	Sa-
mitier,	catedràtic	d’anàlisi	geogràfica	
regional	de	la	Universitat	Rovira	i	Virgili	
i	expert	en	matèria	d’organització	terri-
torial,	amb	relació	a	les	proposicions	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació	i	de	mo-
dificació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	
l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00894/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 55 del Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 21.04.2010 (DSPC-C 813).

Compareixença	de	Jesús	Burgueño	Ri-
vero,	membre	de	la	Comissió	de	Delimi-
tació	Territorial	del	Col·legi	de	Geògrafs	
de	Catalunya,	amb	relació	a	les	proposi-
cions	de	llei	de	reconeixement	del	Pene-
dès	com	a	àrea	funcional	de	planificació	
i	de	modificació	de	l’article	2	de	la	Llei	
1/1995	i	l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00895/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
de Política Territorial, del 21.04.2010 (DSPC-C 813).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Plataforma	per	la	Vegueria	del	Pene-
dès	amb	relació	a	les	proposicions	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació	i	de	mo-
dificació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	
l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00883/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
de Política Territorial, del 21.04.2010 (DSPC-C 813).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Institut	d’Estudis	Penedesencs	amb	
relació	a	les	proposicions	de	llei	de	re-
coneixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació	i	de	modifica-
ció	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’arti-
cle	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00892/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
de Política Territorial, del 21.04.2010 (DSPC-C 813).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Denominació	d’Origen	Penedès	amb	
relació	a	les	proposicions	de	llei	de	re-
coneixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació	i	de	modifica-
ció	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’arti-
cle	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00893/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
de Política Territorial, del 21.04.2010 (DSPC-C 813).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	de	
Comissions	Obreres	de	Catalunya	amb	
relació	a	les	proposicions	de	llei	de	re-
coneixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació	i	de	modifica-
ció	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’arti-
cle	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00899/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 55 del Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 21.04.2010 (DSPC-C 813).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Unió	General	de	Treballadors	amb	re-
lació	a	les	proposicions	de	llei	de	reco-
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun-
cional	de	planificació	i	de	modificació	
de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	l’article	
12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00900/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
de Política Territorial, del 21.04.2010 (DSPC-C 813).

Compareixença	d’una	representació	
d’Unió	de	Pagesos	amb	relació	a	les	
proposicions	de	llei	de	reconeixement	
del	Penedès	com	a	àrea	funcional	de	
planificació	i	de	modificació	de	l’article	
2	de	la	Llei	1/1995	i	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983
Tram. 353-00901/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
de Política Territorial, del 21.04.2010 (DSPC-C 813).

Compareixença	de	Josep	Roca	Cladera,	
director	del	Centre	de	Política	del	Sòl	i	
Valoracions	de	la	Universitat	Politècnica	
de	Catalunya,	amb	relació	a	les	proposi-
cions	de	llei	de	reconeixement	del	Pene-
dès	com	a	àrea	funcional	de	planificació	
i	de	modificació	de	l’article	2	de	la	Llei	
1/1995	i	l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00896/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
de Política Territorial, del 21.04.2010 (DSPC-C 813).

Compareixença	de	Jaume	Font	i	Garo-
lera,	doctor	en	geografia	i	especialista	
en	ordenació	i	planificació	territorials,	
amb	relació	a	les	proposicions	de	llei	
de	reconeixement	del	Penedès	com	a	
àrea	funcional	de	planificació	i	de	mo-
dificació	de	l’article	2	de	la	Llei	1/1995	i	
l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00897/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
de Política Territorial, del 21.04.2010 (DSPC-C 813).

Compareixença	de	Joaquim	Clusa,	con-
sultor,	amb	relació	a	les	proposicions	
de	llei	de	reconeixement	del	Penedès	
com	a	àrea	funcional	de	planificació	i	
de	modificació	de	l’article	2	de	la	Llei	
1/1995	i	l’article	12	de	la	Llei	23/1983
Tram. 353-00898/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 55 del Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 21.04.2010 (DSPC-C 813).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	del	
Col·legi	d’Arquitectes	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’accés	a	l’as-
sistència	sanitària	de	cobertura	públi-
ca	a	càrrec	del	Servei	Català	de	la	Salut
Tram. 353-00968/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 50, tinguda el dia 
15.04.2010 (DSPC-C 808).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 51 de la Comissió 
de Salut, del 22.04.2010 (DSPC-C 816).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Coordinadora	d’Usuaris	de	la	Sanitat	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’accés	
a	l’assistència	sanitària	de	cobertura	
pública	a	càrrec	del	Servei	Català	de	la	
Salut
Tram. 353-00969/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 50, tinguda el dia 
15.04.2010 (DSPC-C 808).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 51 de la Comissió 
de Salut, del 22.04.2010 (DSPC-C 816).

Compareixença	d’una	representació	del	
Consell	dels	Il·lustres	Col·legis	d’Advo-
cats	de	Catalunya	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	d’accés	a	l’assistència	sanitària	
de	cobertura	pública	a	càrrec	del	Servei	
Català	de	la	Salut
Tram. 353-00966/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 50, tinguda el dia 
15.04.2010 (DSPC-C 808).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 51 de la Comissió 
de Salut, del 22.04.2010 (DSPC-C 816).

Compareixença	d’una	representació	
del	Col·legi	de	Periodistes	de	Catalu-
nya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’ac-
cés	a	l’assistència	sanitària	de	cober-
tura	pública	a	càrrec	del	Servei	Català	
de	la	Salut
Tram. 353-00967/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 50, tinguda el dia 
15.04.2010 (DSPC-C 808).

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 51 del Comissió de Salut, 
tinguda el dia 22.04.2010 (DSPC-C 816).
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Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	de	Treballadors	Fronterers	
d’Andorra	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’accés	a	l’assistència	sanitària	de	co-
bertura	pública	a	càrrec	del	Servei	Ca-
talà	de	la	Salut
Tram. 353-00972/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 50, tinguda el dia 
15.04.2010 (DSPC-C 808).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 51 de la Comissió 
de Salut, del 22.04.2010 (DSPC-C 816).

Compareixença	de	Joaquim	Llimona,	
professor	de	dret	comunitari,	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	d’accés	a	l’assis-
tència	sanitària	de	cobertura	pública	a	
càrrec	del	Servei	Català	de	la	Salut
Tram. 353-00973/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 50, tinguda el dia 
15.04.2010 (DSPC-C 808).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 51 de la Comissió 
de Salut, del 22.04.2010 (DSPC-C 816).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Unió	de	Religiosos	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’accés	a	l’as-
sistència	sanitària	de	cobertura	públi-
ca	a	càrrec	del	Servei	Català	de	la	Salut
Tram. 353-00970/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 50, tinguda el dia 
15.04.2010 (DSPC-C 808).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 51 de la Comissió 
de Salut, del 22.04.2010 (DSPC-C 816).

Compareixença	d’una	representació	de	
Càritas	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’accés	a	l’assistència	sanitària	de	co-
bertura	pública	a	càrrec	del	Servei	Ca-
talà	de	la	Salut
Tram. 353-00971/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 50, tinguda el dia 
15.04.2010 (DSPC-C 808).

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 51 del Comissió de Salut, 
tinguda el dia 22.04.2010 (DSPC-C 816).
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió	plenària	núm.	78

Convocada per al 28 d’abril 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

28 d’abril de 2010

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. 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 sal-
vaments de Catalunya. Tram. 202-00070/08. Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana. Debat i votació 
del dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 677, 6).

2. Projecte de llei d’acollida de les persones immigra-
des i les retornades a Catalunya. Tram. 200-00063/08. 
Comissió de Benestar i Immigració. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 654, 3).

3. Control del Decret llei 2/2010, del 30 de març, pel 
qual es modifica la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 
203-00005/08. Govern de la Generalitat. Debat i vo-
tació sobre la convalidació o derogació del decret llei. 
(Text presentat: BOPC 669, 16.)

4. Procediment per a elegir dos vocals de la Comissió 
Executiva de la Junta de Museus de Catalunya. Tram. 
284-00042/08. Grups parlamentaris. Designació.

5. Interpel·lació al Govern sobre la situació institucio-
nal i el desplegament de l’Estatut. Tram. 300-00281/08. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la immi-
gració irregular. Tram. 300-00278/08. Rafael López 
i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la desocupació dels 
joves. Tram. 300-00279/08. Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Substanciació.

Compareixença	de	Sílvia	Giménez-
Salinas,	exdegana	de	l’Il·lustre	Col·legi	
d’Advocats	de	Barcelona,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	d’accés	a	l’assistència	
sanitària	de	cobertura	pública	a	càrrec	
del	Servei	Català	de	la	Salut
Tram. 353-00974/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 50, tinguda el dia 
15.04.2010 (DSPC-C 808).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 51 de la Comissió 
de Salut, del 22.04.2010 (DSPC-C 816).

Compareixença	de	representants	de	Re-
tecork	davant	la	Comissió	de	Treball,	In-
dústria,	Comerç	i	Turisme	per	a	presen-
tar	la	Xarxa	Europea	de	Territoris	Surers	
i	exposar	les	seves	línies	de	treball	i	la	
situació	del	sector
Tram. 357-00433/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 45 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 21.04.2010 
(DSPC-C 815).
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4.70.01.

partament el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques.

Cordialment,

José Montilla i Aguilera

Barcelona, 16 d’abril de 2010

N. de la R.: El Decret 53/2010, de 16 d’abril, d’encàrrec 
del despatx del conseller d’Economia i Finances des del 
dia 17 fins al dia 22 d’abril de 2010, ambdós inclosos., 
és publicat al DOGC 5611, de 20 d’abril de 2010.

4.70.05. DOCUMENTACIó TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria	de	la	Comissió	Bilateral	Ge-
neralitat	-	Estat	corresponent	al	perío-
de	2008-2009
Tram. 334-00137/08

Presentació
Conseller de Relacions 
Institucionals i Participació
Reg. 70373 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.04.2010

M. H. Sr. Ernest Benach
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

L’article 183.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
preveu que la Comissió Bilateral Generalitat-Estat ha 
d’elaborar una memòria anual que ha de traslladar al 
Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat i al Par-
lament.

En la sessió de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, 
que va tenir lloc el dia 21 de juliol de 2009, es va apro-
var la Memòria que recull les actuacions realitzades al 
llarg del període que va del 26 de febrer de 2008 fins el 
26 de febrer de 2009, període durant el qual la Presidèn-
cia de la Comissió ha estat exercida per la Generalitat.

Per donar compliment al que preveu l’Estatut d’Auto-
nomia en el seu article 183.3 i d’acord amb allò aprovat 
a la reunió del dia 21 de juliol de 2009, em plau fer-vos 
arribar la Memòria Anual de la Comissió Bilateral Ge-
neralitat - Estat 26.2.2008 - 26.2.2009.

Salutacions cordials.

Barcelona, 9 d’abril de 2010

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

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

8. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la forma-
ció professional. Tram. 300-00280/08. Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Substanciació.

9. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la legislació estatal relativa als ports d’interès general. 
Tram. 302-00230/08. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Debat i votació.

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’Agència Catalana de l’Aigua. Tram. 302-00231/08. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i vo-
tació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la imposició de límits de velocitat variables als acces-
sos a l’àrea metropolitana de Barcelona. Tram. 302-
00232/08. Grup Mixt. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la crisi econòmica i la desocupació. Tram. 302-
00233/08. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació.

13. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 28 d’abril, a les 16.00 h.)

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2010

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I COMUNICACIONS DEL GO-
VERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIó DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec	del	despatx	del	conseller	
d’Economia	i	Finances	al	conseller	de	
Política	Territorial	i	Obres	Públiques
Tram. 330-00157/08

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 70418 / Coneixement: 22.04.2010

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’Economia 
i Finances, des del dia 17 fins al dia 22 d’abril de 2010, 
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu De-
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4.95. ALTRES INFORMACIONS

Procediment	per	a	designar	un	membre	
o	una	membre	i	el	president	o	presiden-
ta	del	Consell	de	Govern	de	la	Corpo-
ració	Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 286-00004/08 i 286-00005/08

Acta de presa de possessió del càrrec

ActA de lA presA de possessió del càrrec de membre 
i president del consell de Govern de lA corporAció 
cAtAlAnA de mitjAns AudiovisuAls

Al Palau del Parlament, el 19 d’abril de 2010, a les qua-
tre de la tarda, davant el president del Parlament, Ernest 
Benach i Pascual, i en presència de membres de la Mesa 
del Parlament, del conseller de Cultura, de membres de 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, de la directora gene-
ral de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
de la directora de Televisió de Catalunya, del director 
de Catalunya Ràdio, del president i de membres del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de portaveus i 
diputats dels grups parlamentaris, de membres i alts 
càrrecs del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, Enric Marín i Otto pren 
possessió del càrrec de membre i president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.

La secretària general llegeix les resolucions del Ple del 
Parlament per les quals s’elegeix Enric Marín i Otto 
membre i president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

El president del Parlament lliura la credencial del no-
menament i clou l’acte tot adreçant-se a la persona que 
ha pres possessió del càrrec per a desitjar-li una tasca 
plena d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte es clou a les quatre de la tarda i cinc minuts.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2010

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	
una	plaça	d’arquitecte	o	arquitecta	del	
Parlament	de	Catalunya
Tram. 501-00015/08

Convocatòria de la primera prova

Tribunal Qualificador

El Tribunal Qualificador, en sessió tinguda el dia 16 
d’abril de 2010, d’acord amb l’establert a la base 8.2 de 
la convocatòria, convoca els aspirants que superin la 
fase de concurs a la realització de la primera prova de 
la fase d’oposició, consistent a desenvolupar dos temes 
extrets per sorteig de l’annex A (temari específic) i dos 
temes extrets per sorteig de l’annex B (temari de dret), 
que tindrà lloc el dia 20 de maig de 2010, a les 9 hores, 
a la seu del Parlament de Catalunya (Parc de la Ciuta-
della, s/n, de Barcelona).

Contra l’acord del Tribunal es pot interposar recurs d’al-
çada davant la Mesa del Parlament en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la data de publicació de 
l’acord, segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2010

Begoña Benguría i Calera
Secretària del Tribunal
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	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament de l’eficàcia de les assegurances agràries
	Tram. 250-02736/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el compliment de les mesures del Programa de desenvolupament rural 2007-2013
	Tram. 250-02737/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament de la cobertura de telecomunicacions a les àrees policials de Manresa (Bages) i Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 250-02738/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’accés a l’estació del tren d’alta velocitat del Camp de Tarragona des de la carretera de Tarragona al Pont d’Armentera
	Tram. 250-02739/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una convocatòria d’ajuts extraordinaris per a les tasques de neteja de la neu en municipis que no són d’alta muntanya
	Tram. 250-02740/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a l’església de Santa Maria de Covet, a Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
	Tram. 250-02741/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la incorporació al projecte de la variant de la carretera N-260, a Gerri de la Sal, de les modificacions tècniques necessàries per a facilitar l’accés a l’ermita de la Mare de Déu d’Arboló des dels pobles més septentrionals del
	Tram. 250-02742/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat al pas per Balaguer (Noguera)
	Tram. 250-02743/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol d’actuació per a les emergències psiquiàtriques domiciliàries
	Tram. 250-02744/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la revisió de l’oferta de formació professional per al curs 2010-2011 a Girona
	Tram. 250-02745/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de places de cicles de formació professional als centres educatius de Girona per al curs 2010-2011
	Tram. 250-02746/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’una partida econòmica per a les subvencions als programes d’escola taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació
	Tram. 250-02747/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la defensa davant la Unió Europea de la continuïtat de la flota d’encerclament de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) per a la pesca de la tonyina vermella
	Tram. 250-02748/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’atorgament d’una línia d’ajuts per als municipis afectats per la nevada del 8 de març del 2010
	Tram. 250-02749/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les actuacions per a evitar el tancament de Bergadana Solutions, SL
	Tram. 250-02750/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació d’un informe sobre les conseqüències de la variant de la carretera N-260 a Gerri de la Sal
	Tram. 250-02751/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució de condemna de la limitació de les llibertats polítiques i de la manca de protecció dels drets humans al món, i de compromís en el procés d’obertura amb el poble cubà cap al pluralisme i el desenvolupament
	Tram. 250-02752/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels estudis de batxillerat a l’IES La Ribera, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	Tram. 250-02753/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració del reglament de la Llei 11/2009, de regulació administrativa del espectacles públics i les activitats recreatives
	Tram. 250-02754/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la neteja dels boscos afectats pel temporal de neu
	Tram. 250-02755/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la prohibició de l’emissió de publicitat de begudes alcohòliques de menys de vint graus en el Projecte de llei general de la comunicació audiovisual
	Tram. 250-02756/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un pavelló a la secció d’educació secundària de Collbató (Baix Llobregat)
	Tram. 250-02757/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el desdoblament de l’eix ferroviari Barcelona - Puigcerdà
	Tram. 250-02758/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un títol del sistema tarifari integrat de transport gratuït per a l’acompanyant de les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%
	Tram. 250-02759/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment dels efectius de mossos d’esquadra destinats a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-02760/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la intermediació i la col·locació en el mercat de treball
	Tram. 250-02761/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els protocols específics de recol·locació per a treballadors afectats per tancaments empresarials i expedients de regulació
	Tram. 250-02762/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la producció dels accessoris del vehicle Audi Q3
	Tram. 250-02763/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el Pla de desenvolupament de polítiques actives del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 250-02764/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la modificació dels uniformes dels mossos d’esquadra destinats a la regió policial dels Pirineus Occidentals i les àrees bàsiques policials del Ripollès i del Berguedà
	Tram. 250-02765/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’una oficina d’atenció als usuaris afectats pels talls de subministrament elèctric causats per la nevada del 8 de març de 2010
	Tram. 250-02766/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una auditoria de l’estat de la xarxa elèctrica a la província de Girona
	Tram. 250-02767/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una línia de crèdit en condicions favorables per a les persones afectades pels talls de subministrament elèctric causats per la nevada del 8 de març de 2010
	Tram. 250-02768/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’ajuts per als ajuntaments de la demarcació de Girona afectats per les nevades del març del 2010
	Tram. 250-02769/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la professionalitat i la independència del professionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 250-02770/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’autovia C-16 entre Bagà i Berga amb fons europeus
	Tram. 250-02771/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reestructuració de la xarxa ferroviària a Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac (Maresme)
	Tram. 250-02772/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels estudis de batxillerat de l’IES Pineda, de Pineda de Mar (Maresme), en el curs 2010-2011
	Tram. 250-02773/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aplicació immediata de millores a la línia ferroviària entre Barcelona i Puigcerdà per als trens amb saturació de viatgers
	Tram. 250-02774/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els motius de l’emblanquiment del tram alt del riu Noguera de Vallferra a Alins (Pallars Sobirà)
	Tram. 250-02775/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Barcelona
	Tram. 250-02776/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la violació dels drets humans del poble sahrauí
	Tram. 250-02777/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la modificació del traçat de la variant de la carretera C-123 al pas per Tortosa i Roquetes
	Tram. 250-02778/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici del projecte de construcció d’un nou edifici per a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida
	Tram. 250-02780/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment dels estudis de batxillerat a l’IES Horticultura i Jardineria de Reus (Baix Camp) el curs 2010-2011
	Tram. 250-02781/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol per a donar resposta a les necessitats dels alumnes amb diabetis
	Tram. 250-02782/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la incorporació del sistema braille a les targetes sanitàries
	Tram. 250-02783/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la incorporació de la versió catalana de les produccions als canals d’àudio de RTVE
	Tram. 250-02784/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’obligatorietat de les inscripcions de naixement dels infants tutelats per la Generalitat
	Tram. 250-02785/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’estudi de la situació de les persones amb sordceguesa i sobre l’establiment de mesures per a l’accés a la comunicació i la igualtat d’oportunitats
	Tram. 250-02786/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’assessorament als catalans que han emigrat i sobre l’anàlisi de la descapitalització intel·lectual
	Tram. 250-02787/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la concessió d’ajuts per al transport públic als alumnes del CEIP Garcia Fossas, d’Igualada (Anoia)
	Tram. 250-02788/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reparació de les línies telefòniques de la Ribera de Sió, a la Segarra
	Tram. 250-02789/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’accés a l’IES Lo Pla d’Urgell, de Bellpuig (Urgell)
	Tram. 250-02790/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el projecte del dipòsit controlat de residus a Seròs (Segrià)
	Tram. 250-02791/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els ajuts als propietaris forestals per la nevada del 8 de març de 2010
	Tram. 250-02792/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la promoció de la fabricació de motocicletes elèctriques
	Tram. 250-02793/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els ajuts als agricultors per la nevada del 8 de març de 2010
	Tram. 250-02794/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els problemes d’espai als jutjats de família de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-02795/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la flexibilització a l’alça de la prohibició de circular a més de 80 km/h
	Tram. 250-02796/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la pròrroga del Pla 2000E d’ajuts per a l’adquisició de vehicles
	Tram. 250-02797/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la revisió del sistema tarifari, l’aplicació de descomptes per a determinats col·lectius i el replantejament de la zonificació tarifària per l’Autoritat del Transport Metropolità
	Tram. 250-02798/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la gratuïtat del títol de transport integrat per a infants T-12
	Tram. 250-02799/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’acreditació del coneixement del català
	Tram. 250-02800/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’augment de la dotació policial al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 250-02801/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures definitives per a la regeneració de les platges del Masnou (Maresme)
	Tram. 250-02802/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs específic per als treballadors sanitaris que presten serveis al Departament de Justícia
	Tram. 250-02803/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la declaració com a carreteres i la inclusió dins la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona dels camins que condueixen a Castell de l’Areny, Montclar i Gisclareny
	Tram. 250-02804/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la prevenció i el control de la mutilació genital femenina
	Tram. 250-02805/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la recuperació del protagonisme històric de Tírvia (Pallars Sobirà) com a marc geogràfic de la captura de Guillem de Belibaste
	Tram. 250-02806/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels estudis de batxillerat a l’IES Pedraforca, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-02807/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la neteja dels boscos de la serra de Collserola
	Tram. 250-02808/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment del programa d’escoles taller
	Tram. 250-02809/08
	Presentació



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la immigració irregular
	Tram. 300-00278/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la desocupació dels joves
	Tram. 300-00279/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la situació de la formació professional
	Tram. 300-00280/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la situació institucional i el desplegament de l’Estatut
	Tram. 300-00281/08
	Presentació





	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.04.	Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2009
	Tram. 360-00013/08
	Debat de l’Informe en la Comissió





	4.	Informació
	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 564/VIII, sobre el termini i els criteris d’inscripció a les llars d’infants públiques
	Tram. 290-00503/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 592/VIII, sobre el suport als ens locals perquè puguin afrontar l’impacte de la crisi econòmica actual
	Tram. 290-00528/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 70/VIII, sobre les polítiques de salut
	Tram. 390-00070/08
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 71/VIII, sobre el desplegament territorial de la televisió digital terrestre i l’apagada analògica
	Tram. 390-00071/08
	Designació de la Comissió competent





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 352-02763/08
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 352-02764/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 352-02765/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 352-02766/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Religiosos de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 352-02767/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 352-02768/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Treballadors Fronterers d’Andorra amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 352-02769/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Llimona, professor de dret comunitari, amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 352-02770/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, exdegana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 352-02771/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la viceconsellera d’Afers Exteriors i Cooperació davant la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre el Pla d’acció exterior amb relació a l’àmbit de la cultura
	Tram. 356-00693/08
	Rebuig de la sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Benestar i Immigració amb la consellera d’Acció Social i Ciutadania sobre la situació de la infància
	Tram. 355-00132/08
	Substanciació



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 353-00840/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 353-00841/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 353-00842/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 353-00843/08
	Substanciació


	Compareixença de Francisco Longo Martínez, director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’Esade, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 353-00844/08
	Decaïment


	Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 353-00845/08
	Substanciació


	Compareixença de Joan Mauri Majós, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 353-00846/08
	Substanciació


	Compareixença de Carles Ramió Matas, professor de ciències polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 353-00847/08
	Substanciació


	Compareixença de Lluís Miró Solà amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 353-00848/08
	Substanciació


	Compareixença d’Artur Obach Martínez amb relació al Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació pública
	Tram. 353-00849/08
	Substanciació


	Compareixença de Jèp de Montoya, president de l’Institut d’Estudis Aranesi, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00873/08
	Substanciació


	Compareixença de David Grosclaude, membre de l’Institut d’Estudis Occitans, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00874/08
	Substanciació


	Compareixença de Frederic Vergés, membre de la Secció Lingüística de l’Institut d’Estudis Aranesi, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00875/08
	Substanciació


	Compareixença de Claudi Balaguer, representant del Grup de Lingüística Occitana, amb relació al Projecte de llei de l’aranès
	Tram. 353-00877/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt i Baix Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 
de la Llei 1/1995, i l’
	Tram. 353-00880/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Unió Empresarial del Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/19
	Tram. 353-00881/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Unió Empresarial de l’Anoia amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/198
	Tram. 353-00882/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Plataforma per la Vegueria del Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la 
	Tram. 353-00883/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Institut d’Estudis Penedesencs amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1
	Tram. 353-00892/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Denominació d’Origen Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/19
	Tram. 353-00893/08
	Substanciació


	Compareixença de Josep Oliveras Samitier, catedràtic d’anàlisi geogràfica regional de la Universitat Rovira i Virgili i expert en matèria d’organització territorial, amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional 
	Tram. 353-00894/08
	Decaïment


	Compareixença de Jesús Burgueño Rivero, membre de la Comissió de Delimitació Territorial del Col·legi de Geògrafs de Catalunya, amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’
	Tram. 353-00895/08
	Substanciació


	Compareixença de Josep Roca Cladera, director del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificaci
	Tram. 353-00896/08
	Substanciació


	Compareixença de Jaume Font i Garolera, doctor en geografia i especialista en ordenació i planificació territorials, amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 d
	Tram. 353-00897/08
	Substanciació


	Compareixença de Joaquim Clusa, consultor, amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
	Tram. 353-00898/08
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/19
	Tram. 353-00899/08
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/19
	Tram. 353-00900/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995 i l’article 12 de la Llei 23/1983
	Tram. 353-00901/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 353-00966/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 353-00967/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 353-00968/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 353-00969/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Unió de Religiosos de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 353-00970/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de Càritas amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 353-00971/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de l’Associació de Treballadors Fronterers d’Andorra amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 353-00972/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	Compareixença de Joaquim Llimona, professor de dret comunitari, amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 353-00973/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, exdegana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut
	Tram. 353-00974/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	Compareixença de representants de Retecork davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme per a presentar la Xarxa Europea de Territoris Surers i exposar les seves línies de treball i la situació del sector
	Tram. 357-00433/08
	Substanciació
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