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

1.10.	 Resolucions

Resolució 322/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la col·laboració de la Generalitat en 
l’execució del Pla director d’endegament del torrent 
d’aigües pluvials de la Masieta a la vessant oest de 
Creixell (Tarragonès)
Tram. 250-01160/08
Adopció p. 13

Resolució 326/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la freqüència de pas dels trens entre Bar-
celona i Maçanet de la Selva per la línia de la costa
Tram. 250-01110/08
Adopció p. 13

Resolució 327/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la variant de Gerri de la Sal de la 
carretera N-260
Tram. 250-01119/08
Adopció p. 14

Resolució 328/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aplicació immediata del mapa estratègic 
de l’aeroport de Barcelona - El Prat
Tram. 250-01123/08
Adopció p. 14

Resolució 329/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la neteja de la via del tren entre les 
estacions de Calella i Pineda de Mar
Tram. 250-01144/08
Adopció p. 14

Resolució 330/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el servei de transport públic d’autobús 
per a accedir a la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili, de 
Reus (Baix Camp)
Tram. 250-01145/08
Adopció p. 15

Resolució 331/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la instal·lació d’enllumenat a la sortida 
122 de l’autopista C-32
Tram. 250-01148/08
Adopció p. 15

Resolució 332/VIII del Parlament de Cata-
lunya, de suport a les propostes dels ajuntaments 
de Viladecans, Gavà i Castelldefels (Baix Llobregat) 
amb relació a l’establiment de línies d’autobús direc-
tes entre aquestes poblacions i l’aeroport del Prat
Tram. 250-01157/08
Adopció p. 16

Resolució 333/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el condicionament de la carretera T-202 
entre Altafulla i Salomó
Tram. 250-01169/08
Adopció p. 16

Resolució 334/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la transferència de la gestió dels aero-
ports de Girona, Reus i Sabadell a la Generalitat
Tram. 250-01143/08
Adopció p. 17

Resolució 335/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la formació i el reciclatge dels treballadors 
en actiu
Tram. 250-01224/08
Adopció p. 17

Resolució 336/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’adopció de mesures relatives a les 
necessitats de les persones afectades de malalties 
rares
Tram. 250-01182/08
Adopció p. 17

Resolució 337/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el servei de neteja de la llar d’infants 
Josep Pallach, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-01077/08
Adopció p. 18

Resolució 338/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el tancament de l’acadèmia Órbita Profe-
sional, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-01118/08
Adopció p. 19

Resolució 339/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les escoles de música
Tram. 250-01003/08
Adopció p. 19

1.15.	 Mocions

Moció 38/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència
Tram. 302-00125/08
Aprovació p. 20

Moció 39/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques de reactivació del sector pro-
ductiu català
Tram. 302-00129/08
Aprovació p. 21
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1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la crisi eco-
nòmica
Tram. 300-00156/08
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre les infraes-
tructures i l’obra pública
Tram. 300-00157/08
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’habitatge
Tram. 300-00158/08
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre el suport al 
tercer sector social
Tram. 300-00159/08
Substanciació p. 21

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

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del batxillerat nocturn
Tram. 250-00964/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre els costos que 
han d’assumir els regants per a millorar els regs de 
Sentmenat i del Molí de Pals
Tram. 250-00969/08
Decaïment p. 22

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’IES Ridaura a Castell - Platja d’Aro (Baix 
Empordà)
Tram. 250-00981/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la llengua del 
text de les proves d’accés a la universitat
Tram. 250-00984/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre les tasques 
d’assessorament al Departament d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural
Tram. 250-01000/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del batxillerat nocturn a l’institut Eugeni d’Ors, 
de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-01004/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del batxillerat nocturn a l’institut Pere Vives i 
Vich, d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-01005/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la rebaixa del 
tipus de l’impost sobre el valor afegit aplicat al gasoil 
agrícola
Tram. 250-01006/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la reparació de 
la coberta de l’IES Abat Oliba, de Ripoll
Tram. 250-01009/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre el batxillerat 
nocturn
Tram. 250-01024/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Reial decret 1513/2006, pel qual s’estableixen els 
ensenyaments mínims en educació primària
Tram. 250-01044/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la promoció 
dels productes del camp de la Ribera d’Ebre
Tram. 250-01048/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre el preu del 
carburant en el sector pesquer
Tram. 250-01049/08
Retirada p. 23

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de centres escolars de primària i secundària 
per al districte de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-01054/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre el batxillerat 
nocturn a l’IES Torras i Bages, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-01056/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la incorpora-
ció d’una casella per a assenyalar l’opció lingüís-
tica en l’imprès de preinscripció del curs escolar 
2009-2010
Tram. 250-01060/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
i la difusió de dades relatives a la formació profes-
sional
Tram. 250-01062/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a garantir l’elecció de la llengua de l’ensenya-
ment en l’educació primària
Tram. 250-01064/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la 
tercera hora de castellà en l’educació primària
Tram. 250-01065/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre el batxillerat 
nocturn a Igualada (Anoia)
Tram. 250-01066/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre l’anul·lació 
de l’acord subscrit pel Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa i diverses universitats sobre 
l’acreditació del coneixement del català pels docents 
universitaris
Tram. 250-01079/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre les mesures a 
favor de la conscienciació amb relació a la medica-
lització responsable
Tram. 250-01105/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre l’ús de material 
de bioseguretat en les unitats d’atenció sanitària 
de risc
Tram. 250-01108/08
Rebuig p. 25
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Proposta de resolució sobre el reforçament 
del servei de diàlisi de l’Hospital de Palamós durant 
l’estiu
Tram. 250-01109/08
Retirada p. 25

Proposta de resolució sobre l’atenció pedi-
àtrica al Maresme
Tram. 250-01120/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre l’oferta de bat-
xillerat nocturn a l’IES Torras i Bages, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-01128/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el nombre de 
professionals sanitaris del Camp de Tarragona
Tram. 250-01129/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el nombre de 
professionals sanitaris de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01130/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la tercera hora de castellà en l’educació primària 
per al curs 2008-2009
Tram. 250-01132/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la cobertura 
mèdica d’Esterri d’Àneu, València d’Àneu, Espot i la 
Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01171/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Hospital Ernest Lluch
Tram. 250-01184/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la possible 
suspensió de l’atenció continuada durant les vint-i-
quatre hores del dia al centre d’atenció primària de 
Vallirana (Baix Llobregat)
Tram. 250-01217/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un consultori mèdic a la Bisbal de Falset (Priorat)
Tram. 250-01240/08
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre els recursos 
humans i materials del CAP Santa Eulàlia
Tram. 250-01243/08
Rebuig p. 26

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’atenció a la dependèn-
cia
Tram. 302-00126/08
Rebuig p. 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els espais de benvinguda educativa
Tram. 302-00127/08
Rebuig p. 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 302-00128/08
Rebuig p. 26

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

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

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei dels recursos contra la qua-
lificació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure 
en un registre de la propietat, mercantil o de béns 
mobles de Catalunya
Tram. 200-00036/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 27
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 28

Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat 
Catalana de la Competència
Tram. 200-00038/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 28

Projecte de llei d’educació
Tram. 200-00043/08
Debat de totalitat p. 29
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 29
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Mixt p. 29
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini per a proposar compareixences p. 29

Projecte de llei d’avaluació ambiental dels 
plans i programes
Tram. 200-00046/08
Debat de totalitat p. 29
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini per a proposar compareixences p. 29

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei del Consell de Garanties 
Estatutàries
Tram. 202-00051/08
Debat de totalitat p. 30
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Mixt p. 30
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 30
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini per a proposar compareixences p. 30

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una aturada biològica en la pesca de la gamba a 
la costa de la província de Girona
Tram. 250-01154/08
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre l’establiment 
del règim retributiu del personal que presta serveis 
en les delegacions i les oficines de la Generalitat 
a l’exterior
Tram. 250-01225/08
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre les places va-
cants de jutges i secretaris judicials dels jutjats del 
Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-01253/08
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’equips de diàlisi a l’Hospital del Vendrell (Baix 
Penedès)
Tram. 250-01275/08
Esmenes presentades p. 32
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Proposta de resolució sobre la difusió i la 
projecció de la diversitat cultural i lingüística de l’Es-
tat espanyol per mitjà de la Corporació de Ràdio i 
Televisió Espanyola
Tram. 250-01393/08
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual al Montsià
Tram. 250-01394/08
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual a la Val d’Aran
Tram. 250-01395/08
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la formació 
dels metges forenses en malalties mentals i sobre 
l’increment del nombre de metges forenses en els 
partits judicials
Tram. 250-01396/08
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de l’estació de tren de Figaró-Montmany (Va-
llès Oriental)
Tram. 250-01397/08
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament d’un centre d’atenció 
primària a Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 250-01398/08
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre l’increment 
de l’oferta de places de l’Escola Oficial d’Idiomes 
del Vallès Oriental
Tram. 250-01399/08
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre el millorament 
i la posada en funcionament del baixador de Ren-
fe de Llerona, a les Franqueses del Vallès (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-01400/08
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la factoria de Nissan a Barcelona
Tram. 250-01401/08
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el Pla educatiu 
d’entorn del barri del Baró de Viver, de Barcelona
Tram. 250-01402/08
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre el Pla educatiu 
d’entorn del barri del Bon Pastor, de Barcelona
Tram. 250-01403/08
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el Pla educatiu 
d’entorn de la Zona Franca, de Barcelona
Tram. 250-01404/08
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una llar d’infants al barri de la Trinitat, de Barcelo-
na, per al curs 2009-2010
Tram. 250-01405/08
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels controls de consum de drogues als conduc-
tors
Tram. 250-01406/08
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la neteja de 
senyals, cruïlles i rotondes de la xarxa viària
Tram. 250-01407/08
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
la normativa vigent en matèria d’usos lingüístics en 
la senyalització i en els cartells d’informació general 
dels establiments oberts al públic
Tram. 250-01408/08
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’impuls del 
projecte de rehabilitació de la carretera BP-2151
Tram. 250-01409/08
Presentació p. 42

3.10.60.	 Procediments	relatius	a	la	memòria	anu-
al	i	a	altres	informes	de	la	Sindicatura	de	
Comptes

Procediments relatius als informes de fisca-
lització 2/2008, 3/2008, 7/2008, 12/2008 i 13/2008
Tram. 256-00029/08, 256-00030/08, 256-00034/08, 
256-00036/08 i 256-00037/08
 
Correcció d’errades de publicació (BOPC 343) p. 42

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència
Tram. 302-00125/08
Esmenes presentades p. 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 302-00128/08
Esmenes presentades p. 46

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de reactivació del sector 
productiu
Tram. 302-00129/08
Esmenes presentades p. 48

4.	 INFORMACIÓ

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

Situació de compatibilitat o d’incompatibi-
litat d’un diputat
Tram. 234-00038/08
Adopció p. 49

Declaració del Parlament de Catalunya de 
reconeixement de la designació de Barcelona com a 
seu del Secretariat de la Unió per la Mediterrània
Tram. 401-00026/08
Lectura en el Ple p. 49

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.05.	 Comissions	legislatives

Composició de la Comissió d’Educació i 
Universitats
Tram. 410-00009/08
Substitució de diputades p. 50

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
108/VIII, sobre la modernització del rec del marge 
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esquerre del Segre als termes municipals d’Alàs i 
Cerc, la Seu d’Urgell i Ribera d’Urgellet (Alt Urgell)
Tram. 290-00085/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 50

Control del compliment de la Resolució 
194/VIII, sobre l’atenció de la gent gran polime-
dicada
Tram. 290-00157/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 50

Control del compliment de la Resolució 
208/VIII, sobre l’aprovació d’un sistema de primes 
compensatòries pel pasturatge en terrenys aptes 
com a tallafocs
Tram. 290-00169/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

Control del compliment de la Resolució 
209/VIII, sobre el manteniment del projecte del canal 
Segarra-Garrigues
Tram. 290-00170/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

Control del compliment de la Resolució 250/
VIII, sobre el Pla de suport al sector vitivinícola
Tram. 290-00210/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 54

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 33/VIII, 
sobre el desplegament de l’Estatut
Tram. 390-00033/08
Sol·licitud de pròrroga p. 54
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 55

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
la consellera de Justícia sobre els problemes relatius 
al trasllat de la Ciutat de la Justícia
Tram. 354-00117/08
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació sobre la detenció de presumptes terroristes 
d’Al-Qaida a Barcelona
Tram. 354-00171/08
Rebuig de la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació sobre les mesures adoptades pel seu 
departament per a garantir el subministrament de 
mercaderies, la seguretat dels transportistes que 
no fan vaga i el pas per la Jonquera
Tram. 354-00172/08
Retirada de la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Educació i Universitats amb els consellers 
d’Educació i de Salut sobre el programa «Salut i 
escola»
Tram. 354-00174/08
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació perquè 
informi sobre les raons del Govern per a suspendre 
la reunió de la Comissió Mixta de Transferències 
Estat - Generalitat i desconvocar la reunió de la Co-
missió Bilateral Generalitat - Estat i sobre l’estat 

de les negociacions amb el Govern de l’Estat pel 
traspàs de competències
Tram. 354-00175/08
Rebuig de la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Governació i Administracions Públiques sobre la 
política de personal i llocs de treball eventuals de 
la Generalitat
Tram. 354-00179/08
Rebuig de la sol·licitud p. 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Inte-
rior, Relacions Institucionals i Participació sobre els 
acords assolits amb la vicepresidenta del Govern 
de l’Estat
Tram. 354-00182/08
Rebuig de la sol·licitud p. 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el 
conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació sobre la coordinació d’emergències nuclears 
amb relació als incidents a les centrals nuclears 
d’Ascó i Vandellòs II
Tram. 354-00183/08
Rebuig de la sol·licitud p. 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació sobre 
l’actuació del Govern amb relació a l’incendi a la 
central nuclear Vandellòs II
Tram. 354-00184/08
Rebuig de la sol·licitud p. 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el con-
seller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
sobre l’incendi a la central nuclear Vandellòs II
Tram. 354-00186/08
Rebuig de la sol·licitud p. 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació sobre les negociacions amb el Govern de 
l’Estat en matèria de finançament
Tram. 354-00187/08
Rebuig de la sol·licitud p. 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Educació i Universitats amb el conseller 
d’Educació sobre l’inici del curs 2008-2009
Tram. 354-00191/08
Retirada de la sol·licitud p. 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació sobre els aldarulls que van tenir lloc durant 
el partit entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol 
el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís 
Companys, de Barcelona
Tram. 354-00198/08
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació sobre els aldarulls que van tenir lloc durant 
el partit entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol 
el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís 
Companys, de Barcelona
Tram. 354-00199/08
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra 
durant el partit entre el FC Barcelona i el RCD Es-
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panyol el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic 
Lluís Companys, de Barcelona
Tram. 354-00200/08
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Vicepresidència sobre les pressions a entitats 
esportives perquè aportin jugadors a les seleccions 
catalanes
Tram. 354-00203/08
Rebuig de la sol·licitud p. 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge amb el con-
seller de Medi Ambient i Habitatge sobre el balanç 
del primer any de funcionament del Pacte nacional 
per l’habitatge 2007-2016 i sobre les adaptacions 
d’aquest pacte a la situació de crisi
Tram. 354-00211/08
Sol·licitud i tramitació p. 57

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi de Notaris de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei dels recursos contra la qualifi-
cació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure 
en un registre de la propietat, mercantil o de béns 
mobles de Catalunya
Tram. 352-00580/08
Retirada de la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi de Registradors de la Propietat, 
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei dels recursos contra la quali-
ficació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure 
en un registre de la propietat, mercantil o de béns 
mobles de Catalunya
Tram. 352-00581/08
Retirada de la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell de Col·legis d’Advocats de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei dels recursos 
contra la qualificació negativa dels títols o les clàusu-
les concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil 
o de béns mobles de Catalunya
Tram. 352-00582/08
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’Antoni Cu-
mella Gaminde, degà del Col·legi de Registradors 
de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei dels recursos 
contra la qualificació negativa dels títols o les clàusu-
les concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil 
o de béns mobles de Catalunya
Tram. 352-00583/08
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Lluís Jou i 
Miravent, notari, amb relació al Projecte de llei dels 
recursos contra la qualificació negativa dels títols o 
les clàusules concretes en matèria de dret català 
que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, 
mercantil o de béns mobles de Catalunya
Tram. 352-00584/08
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Joan Marsal 
Guillamet, professor titular de dret civil, amb relació 
al Projecte de llei dels recursos contra la qualifica-
ció negativa dels títols o les clàusules concretes en 
matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 

registre de la propietat, mercantil o de béns mobles 
de Catalunya
Tram. 352-00585/08
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Mercedes 
Tormo Santoja, registradora de la propietat, amb 
relació al Projecte de llei dels recursos contra la qua-
lificació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure 
en un registre de la propietat, mercantil o de béns 
mobles de Catalunya
Tram. 352-00586/08
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de José Al-
berto Marín Sánchez, notari i professor de dret no-
tarial de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei dels recursos contra la qualificació 
negativa dels títols o les clàusules concretes en ma-
tèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles 
de Catalunya
Tram. 352-00587/08
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Pilar Blan-
co-Morales Limones, directora general dels Regis-
tres i del Notariat, amb relació al Projecte de llei dels 
recursos contra la qualificació negativa dels títols o 
les clàusules concretes en matèria de dret català 
que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, 
mercantil o de béns mobles de Catalunya
Tram. 352-00588/08
Rebuig de la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei dels recursos contra la qualifica-
ció negativa dels títols o les clàusules concretes en 
matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles 
de Catalunya
Tram. 352-00589/08
Rebuig de la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’Antònia Gil 
Carrasco, secretària general de la Unió Sindical 
Obrera de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de política industrial
Tram. 352-00635/08
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Àlvarez, secretari general de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de política industrial
Tram. 352-00636/08
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Joan Ro-
sell, president de Foment del Treball Nacional, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00637/08
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Miquel Valls 
i Maseda, president del Consell General de Cambres 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de po-
lítica industrial
Tram. 352-00638/08
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Joan Cos-
cubiela, secretari general de Comissions Obreres de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00639/08
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Joan Tris-
tany i Claret, director general de l’Associació Multi-
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sectorial d’Empreses, amb relació al Projecte de llei 
de política industrial
Tram. 352-00640/08
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Francesc 
Xavier Puig i Asensio, director de Negoci Internaci-
onal del Banc Sabadell, amb relació al Projecte de 
llei de política industrial
Tram. 352-00641/08
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Xavier Car-
bonell, director gerent de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00642/08
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’Eduard Tor-
rent i Pairó, director gerent de la Cambra de Comerç 
de Girona, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00643/08
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Jaume 
Bercial i Casbas, director gerent de la Cambra de 
Comerç de Sabadell, amb relació al Projecte de llei 
de política industrial
Tram. 352-00644/08
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Natàlia Or-
tega Gómez, secretària general del Centre d’Estudis 
i Assessorament Metal·lúrgic, amb relació al Projecte 
de llei de política industrial
Tram. 352-00645/08
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de Josep M. 
Campanera i Raduà, director del Departament de 
Promoció Internacional del Centre Metal·lúrgic de 
Sabadell, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00646/08
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de Jordi Lu-
devid Anglada, degà del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00647/08
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de Joan B. 
Casas Onteniente, degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de po-
lítica industrial
Tram. 352-00648/08
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’Antoni Ro-
dríguez de la Torre, degà del Col·legi Oficial d’Engi-
nyeria en Informàtica de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00649/08
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’Antoni Cañe-
te Martos, secretari general de PIMEC, amb relació 
al Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00650/08
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’Albano 
Sanchez-Ossorio Sancho, degà del Col·legi Oficial 
d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00651/08
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Joan Vallvé 
Ribera, degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de 

Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00652/08
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Joan Ribó 
Casaus, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de política industrial
Tram. 352-00653/08
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de José Costa 
López, degà del Col·legi Oficial de Químics de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00654/08
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Josep Lluís 
Sánchez Cristóbal, degà del Col·legi Oficial de Titu-
lats Mercantils i Empresarials de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00655/08
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Xavier 
Cuadras, director de l’Escola Superior de Comerç 
Internacional, amb relació al Projecte de llei de po-
lítica industrial
Tram. 352-00656/08
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Pere Cam-
prubí i Nieto, director d’Expansió de la Fira de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00657/08
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Martí Co-
lomer i Ribas, president de l’Institut Industrial de 
Terrassa, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00658/08
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Jaume Bo-
tey i Ramoneda, president de la Cambra d’Associ-
acions de Parcel·listes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics
Tram. 352-00659/08
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Salvador 
Esteve i Figueras, president de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte 
de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 352-00660/08
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Manuel 
Bustos Garrido, president de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00661/08
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de la millora d’urba-
nitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00666/08
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00667/08
Acord sobre la sol·licitud p. 65
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Proposta de compareixença del president 
de la Cambra d’Associacions de Parcel·listes de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00668/08
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 352-00669/08
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte 
de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 352-00670/08
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de l’alcalde de 
Masquefa, amb relació al Projecte de llei de la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00674/08
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de l’alcalde de 
Tordera, amb relació al Projecte de llei de la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00675/08
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença del president 
de Foment del Treball Nacional, amb relació al Pro-
jecte de llei de política industrial
Tram. 352-00677/08
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença del president 
de PIMEC amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00678/08
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença del secretari 
general de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00679/08
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença del secretari 
general de la Unió General de Treballadors de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00680/08
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença del president 
del Consell General de Cambres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00681/08
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00682/08
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença del president 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Indus-
trials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
política industrial
Tram. 352-00683/08
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del director ge-
neral del Centre Metal·lúrgic amb relació al Projecte 
de llei de política industrial
Tram. 352-00684/08
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Agrupación Española del Género 

de Punto amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00685/08
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Institut Industrial de Terrassa amb relació 
al Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00686/08
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00687/08
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques amb relació al Projecte de llei de la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00688/08
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzaci-
ons amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00689/08
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del represen-
tants de la Cambra d’Associacions de Parcel·listes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00690/08
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00691/08
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació al Projecte 
de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 352-00692/08
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra d’Associacions 
de Parcel·listes de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 352-00693/08
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant del Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00694/08
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de l’Observatori del Paisatge 
amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00695/08
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Maurici 
Armengou Iglesias, gerent de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics
Tram. 352-00696/08
Acord sobre la sol·licitud p. 69
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Proposta de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00697/08
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de represen-
tants de PIMEC amb relació al Projecte de llei de 
política industrial
Tram. 352-00698/08
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de represen-
tants de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00699/08
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió General de Treballadors de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00700/08
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00701/08
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00702/08
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Joaquim 
Boixareu, president del Consell Social de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de política industrial
Tram. 352-00703/08
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença Joaquim Coe-
llo, president del Consell Social de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00704/08
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Josep Oli-
ver, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i coordinador general de 
l’Acord estratègic 2005, amb relació al Projecte de 
llei de política industrial
Tram. 352-00705/08
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Josep Cas-
tells, director de l’Institut Universitari de Ciència i 
Tecnologia, amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00706/08
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra de Comerç 
de Lleida amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00707/08
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra de Comerç de 
Manresa amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00708/08
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra de Comerç de 

Sabadell amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00709/08
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra de Comerç de 
Tàrrega amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00710/08
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra de Comerç de 
Terrassa amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00711/08
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra de Comerç 
de Valls amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00712/08
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra de Comerç de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00713/08
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra de Comerç 
de Girona amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00714/08
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra de Comerç de 
Palamós amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00715/08
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra de Comerç 
de Reus amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00716/08
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra de Comerç de 
Sant Feliu de Guíxols amb relació al Projecte de llei 
de política industrial
Tram. 352-00717/08
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra de Comerç de 
Tarragona amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00718/08
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Cambra de Comerç 
de Tortosa amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00719/08
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de l’Associació Multisectorial 
d’Empreses amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00720/08
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’un repre-
sentant o una representant del Centre d’Estudis i 
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Assessorament Metal·lúrgic amb relació al Projecte 
de llei de política industrial
Tram. 352-00721/08
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Fira de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00722/08
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’un repre-
sentant o una representant de Foment del Treball 
Nacional amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00723/08
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de l’Associació Espanyola 
d’Exportadors d’Electrònica i Informàtica amb relació 
al Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00724/08
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’un repre-
sentant o una representant de PIMEC amb relació 
al Projecte de llei de política industrial
Tram. 352-00725/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de l’Institut Universitari de 
Ciència i Tecnologia amb relació al Projecte de llei 
de política industrial
Tram. 352-00726/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de la Confederació Empre-
sarial Comarcal de Terrassa amb relació al Projecte 
de llei de política industrial
Tram. 352-00727/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’un represen-
tant o una representant de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de política 
industrial
Tram. 352-00728/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’un repre-
sentant o una representant de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de política industrial
Tram. 352-00729/08
Sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de la presi-
denta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciu-
tadana perquè presenti la memòria d’aquest tribunal 
corresponent al 2007
Tram. 356-00336/08
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença d’Imma Tu-
bella Casadevall, rectora de la Universitat Ober-
ta de Catalunya, davant la Comissió d’Educació i 
Universitats perquè informi de les actuacions de 
la Universitat en compliment de l’article 8 de la Llei 
3/1995, de reconeixement de la Universitat Oberta 
de Catalunya
Tram. 356-00338/08
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general d’Interior, Relacions Institucionals i Partici-
pació davant la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana perquè informi sobre els incidents 
en què l’intendent en cap de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona va resultar ferit
Tram. 356-00341/08
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Ramon 
Piqué, president de la Comunitat de Regants del 
Canal de Pinyana, i de Ramon Carné, president de la 
Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
perquè expliquin l’estat dels regadius i la possibilitat 
de modernitzar-los
Tram. 356-00349/08
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Josep Pa-
rís i Piqué, president de la Comunitat General de 
Regants del Canal Segarra-Garrigues, davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè 
exposi el seu criteri sobre les obres del canal i el 
seguiment de la declaració d’impacte ambiental, so-
bre l’acceptació de la posada en funcionament dels 
regadius i sobre la directiva europea de protecció 
d’ocells esteparis
Tram. 356-00350/08
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de César Can-
dás, director de la central nuclear d’Ascó, i de Ma-
nuel Campoy Gurrea, director de la central nuclear 
de Vandellòs, davant la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana perquè informin sobre els inci-
dents en ambdues centrals en els darrers mesos
Tram. 356-00353/08
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
la situació del finançament dels municipis
Tram. 356-00354/08
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre la situació del finançament dels mu-
nicipis
Tram. 356-00355/08
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença d’Albert Bat-
lle, secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació 
i Justícia Juvenil, davant la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre la 
paralització del Pla director d’equipaments peniten-
ciaris 2004-2010
Tram. 356-00359/08
Retirada de la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de Pascal Bri-
ce, cònsol general de França a Barcelona, davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè 
expliqui la política agrària comuna
Tram. 356-00378/08
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de Pere Vila i 
Fulcarà, president del Consell d’Alcaldes de l’Alt Em-
pordà, davant la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana perquè informi sobre la problemàtica 
generada per la prostitució a l’Alt Empordà
Tram. 356-00379/08
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença del director 
del Servei Català de Trànsit davant la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè expliqui 
les valoracions i les conclusions d’aquest servei 
sobre la incidència en el trànsit de la limitació de la 
velocitat a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00381/08
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de la fiscal 
superior de Catalunya davant la Comissió de Jus-



Núm. 353 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 17 de novembre de 2008

11

SUMARI

tícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè presenti la 
memòria de la Fiscalia corresponent al 2007
Tram. 356-00383/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller de Governació i Admi-
nistracions Públiques sobre les polítiques i l’actualitat 
del Departament
Tram. 355-00073/08
Substanciació p. 77

Sessió informativa de la Comissió sobre 
els Drets de les Dones amb el conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació sobre les po-
lítiques d’equitat de gènere i les mesures contra la 
violència masclista
Tram. 355-00079/08
Substanciació p. 77

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca amb el conseller d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural sobre els ajuts per a 
la promoció de productes catalans
Tram. 355-00086/08
Substanciació p. 77

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb la consellera 
de Justícia sobre els problemes relatius al trasllat de 
la Ciutat de la Justícia
Tram. 355-00095/08
Acord de tenir la sessió informativa p. 77

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació sobre 
els aldarulls que van tenir lloc durant el partit entre 
el FC Barcelona i el RCD Espanyol el 27 de setem-
bre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, de 
Barcelona
Tram. 355-00096/08
Acord de tenir la sessió informativa p. 77

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
sobre els aldarulls que van tenir lloc durant el partit 
entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol el 27 de 
setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Com-
panys, de Barcelona
Tram. 355-00097/08
Acord de tenir la sessió informativa p. 78

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació so-
bre l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant el 
partit entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol el 
27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís 
Companys, de Barcelona
Tram. 355-00098/08
Acord de tenir la sessió informativa p. 78

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

Compareixença de representants del Con-
sell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei dels recursos contra la qualifica-
ció negativa dels títols o les clàusules concretes en 
matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles 
de Catalunya
Tram. 353-00310/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’Antoni Cumella Gaminde, 
degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, 
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei dels recursos contra la qua-
lificació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure 
en un registre de la propietat, mercantil o de béns 
mobles de Catalunya
Tram. 353-00311/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de Lluís Jou i Miravent, 
notari, amb relació al Projecte de llei dels recursos 
contra la qualificació negativa dels títols o les clàusu-
les concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o 
de béns mobles de Catalunya
Tram. 353-00312/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de Joan Marsal Guillamet, 
professor titular de dret civil, amb relació al Projecte 
de llei dels recursos contra la qualificació negativa 
dels títols o les clàusules concretes en matèria de 
dret català que s’hagin d’inscriure en un registre 
de la propietat, mercantil o de béns mobles de Ca-
talunya
Tram. 353-00313/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de Mercedes Tormo San-
toja, registradora de la propietat, amb relació al 
Projecte de llei dels recursos contra la qualificació 
negativa dels títols o les clàusules concretes en ma-
tèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles 
de Catalunya
Tram. 353-00314/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de José Alberto Marín 
Sánchez, notari i professor de dret notarial de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei dels recursos contra la qualificació negativa 
dels títols o les clàusules concretes en matèria de 
dret català que s’hagin d’inscriure en un registre 
de la propietat, mercantil o de béns mobles de Ca-
talunya
Tram. 353-00315/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’un representant o una 
representant de la Cambra d’Associacions de Parcel-
listes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 353-00316/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença d’un representant o una 
representant de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei de la 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 353-00317/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença d’un representant o una 
representant de la Federació de Municipis de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 353-00318/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença d’un representant o una 
representant del Col·legi d’Ambientòlegs de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de la millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 353-00319/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença d’un representant o una re-
presentant de l’Observatori del Paisatge amb relació 
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al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics
Tram. 353-00320/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de Maurici Armengou Igle-
sias, gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats de la Diputació de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics
Tram. 353-00321/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de Carme Freixa Zuri-
ta, psicòloga, periodista i assessora de polítiques 
d’igualtat i nous usos del temps, davant la Comissió 
sobre els Drets de les Dones perquè expressi la 
seva opinió i les seves recomanacions sobre els 
nous usos del temps, la conciliació i les polítiques 
públiques per la igualtat
Tram. 357-00113/08
Substanciació p. 81

Compareixença de Neus Payerol, presiden-
ta de l’Associació Aprenem, davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui els objectius d’aquesta asso-
ciació i la problemàtica de l’autisme
Tram. 357-00204/08
Substanciació p. 81

Compareixença de la secretària per a la 
Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior i 
de la Unió Europea perquè informi sobre la funció del 
Parlament de Catalunya en el seguiment dels proces-
sos legislatius i de control de les institucions europe-
es i sobre l’aplicació del principi de subsidiarietat
Tram. 357-00206/08
Substanciació p. 81

Compareixença del president de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació 
del finançament dels municipis
Tram. 357-00232/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença del president de l’Associ-
ació Catalana de Municipis i Comarques davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
la situació del finançament dels municipis
Tram. 357-00233/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Ramon Piqué, president 
de la Comunitat de Regants del Canal de Pinyana, 
i de Ramon Carné, president de la Comunitat Ge-
neral de Regants dels Canals d’Urgell, davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè 
expliquin l’estat dels regadius i la possibilitat de mo-
dernitzar-los
Tram. 357-00234/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Josep París i Piqué, 
president de la Comunitat General de Regants del 
Canal Segarra-Garrigues, davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca perquè exposi el seu 
criteri sobre les obres del canal i el seguiment de la 
declaració d’impacte ambiental, sobre l’acceptació 
de la posada en funcionament dels regadius i sobre 
la directiva europea de protecció d’ocells esteparis
Tram. 357-00235/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Pascal Brice, cònsol 
general de França a Barcelona, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè expliqui la 
política agrària comuna
Tram. 357-00236/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de la presidenta del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya davant la 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 

perquè presenti la memòria d’aquest tribunal cor-
responent al 2007
Tram. 357-00237/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença dels directors de les cen-
trals nuclears d’Ascó i de Vandellòs davant la Comis-
sió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè 
informin sobre els incidents en ambdues centrals en 
els darrers mesos
Tram. 357-00238/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de Trànsit davant la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana perquè expliqui les valoracions 
i les conclusions d’aquest servei sobre la incidència 
en el trànsit de la limitació de la velocitat a l’àrea 
metropolitana de Barcelona
Tram. 357-00239/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de la fiscal superior de 
Catalunya davant la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana perquè presenti la memòria de 
la Fiscalia corresponent al 2007
Tram. 357-00240/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença d’Imma Tubella Casadevall, 
rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, davant 
la Comissió d’Educació i Universitats perquè informi 
de les actuacions de la Universitat en compliment de 
l’article 8 de la Llei 3/1995, de reconeixement de la 
Universitat Oberta de Catalunya
Tram. 357-00241/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Sessió informativa de la Comissió de Po-
lítica Cultural amb el president del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya sobre el contingut de l’acord 
d’aquest consell relatiu a l’adjudicació del contracte 
de gestió indirecta del servei públic de radiodifu-
sió sonora en ones mètriques amb modulació de 
freqüència
Tram. 359-00008/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 83

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

4.70.10.	 Altres	comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya sobre l’observança del pluralisme polític en 
la televisió i la ràdio corresponent al juliol del 2008
Tram. 337-00043/08
Presentació p. 83

4.89.	 Propostes	d’iniciativa	legislativa	popu-
lar

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/08
Obertura de la tramitació p. 84

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Concurs per a proveir temporalment un lloc 
de treball de responsable de magatzem del Departa-
ment d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
Tram. 500-00015/08
Nomenament p. 85

Concurs per a proveir temporalment dos 
llocs d’uixer o uixera especialitzat en identificació
Tram. 500-00016/08
Adscripció p. 86

Nomenament d’uixeres interines del Parla-
ment de Catalunya
Nomenament p. 86
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1.10. RESOLUCIONS

Resolució	322/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	col·laboració	de	la	Ge-
neralitat	en	l’execució	del	Pla	director	
d’endegament	del	torrent	d’aigües	plu-
vials	de	la	Masieta	a	la	vessant	oest	de	
Creixell	(Tarragonès)
Tram. 250-01160/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge

Sessió núm. 23, 29.10.2008, DSPC-C 409

Comissió de medi Ambient i HAbitAtge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 29 d’octubre de 2008, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la participació de la 
Generalitat en la inversió de l’execució del Pla director 
d’endegament del torrent d’aigües pluvials de la Ma-
sieta a la vessant oest de Creixell (Tarragonès) (tram. 
250-01160/08), 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 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
34060 i 34678).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a col·laborar 
en l’execució del Pla director d’endegament del torrent 
d’aigües pluvials de la Masieta a la vessant oest de Crei-
xell, en la proporció que estableix la disposició transi-
tòria primera del text refós de la legislació en matèries 
d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2003, del 4 de novembre, i establint un marc de col-
laboració entre l’Ajuntament de Creixell i el Govern per 
al finançament de l’obra, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2008

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

Resolució	326/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	freqüència	de	pas	dels	
trens	entre	Barcelona	i	Maçanet	de	la	
Selva	per	la	línia	de	la	costa
Tram. 250-01110/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 05.11.2008, DSPC-C 413

Comissió de PolítiCA teRRitoRiAl

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 5 de novembre de 2008, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la freqüència de pas dels 
trens entre Barcelona i Maçanet de la Selva per la línia 
de la costa (tram. 250-01110/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes pre-
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. 
31050).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
les accions previstes en el Pla de transports de viatgers 
2008-2012, un cop hagi estat aprovat, per tal d’incre-
mentar la freqüència de pas dels trens de la línia de 
la costa entre Barcelona i Maçanet de la Selva per a 
connectar posteriorment amb Girona i Figueres, atesa 
la importància d’aquesta connexió de les comarques del 
Maresme i la Selva amb Girona i Barcelona com a eix 
vertebrador del territori i generador de riquesa.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2008

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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Resolució	327/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	variant	de	Gerri	de	la	
Sal	de	la	carretera	N-260
Tram. 250-01119/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 05.11.2008, DSPC-C 413

Comissió de PolítiCA teRRitoRiAl

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 5 de novembre de 2008, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la variant de Gerri de la Sal de 
la carretera N-260 (tram. 250-01119/08), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i l’esmena 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
33783).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
al Ministeri de Foment que tregui a licitació, per mit-
jà de la Societat Estatal d’Infraestructures del Trans-
port Terrestre (SEITT), tan aviat com sigui possible, 
la construcció de la variant de la carretera N-260 al 
pas per Gerri de la Sal, amb les millores tècniques que 
siguin compatibles amb la funcionalitat de la via i que 
corresponguin al seu àmbit d’actuació, d’acord amb la 
informació pública aprovada.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2008

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

Resolució	328/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’aplicació	immediata	del	
mapa	estratègic	de	l’aeroport	de	Barce-
lona	-	El	Prat
Tram. 250-01123/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 05.11.2008, DSPC-C 413

Comissió de PolítiCA teRRitoRiAl

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 5 de novembre de 2008, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’ús de la configuració pre-
ferent de les operacions d’envol i aterratge a l’aeroport 
de Barcelona (tram. 250-01123/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes pre-
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. 
33857).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya dóna suport a la Proposició 
no de llei sobre el mapa estratègic de l’aeroport de Bar-
celona - El Prat, aprovada per la Comissió de Foment 
del Congrés dels Diputats en la sessió del dia 25 de 
setembre de 2008, i en demana l’aplicació immediata.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2008

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

Resolució	329/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	neteja	de	la	via	del	tren	
entre	les	estacions	de	Calella	i	Pineda	
de	Mar
Tram. 250-01144/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 05.11.2008, DSPC-C 413

Comissió de PolítiCA teRRitoRiAl

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 5 de novembre de 2008, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la neteja de la via del tren 
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entre les estacions de Calella i Pineda de Mar (tram. 
250-01144/08), 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. 34063).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant els organismes competents 
perquè es netegi tan aviat com sigui possible i d’una 
manera continuada la via del tren entre les estacions 
de Calella i Pineda de Mar, especialment en els trams 
urbans.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2008

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

Resolució	330/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	servei	de	transport	pú-
blic	d’autobús	per	a	accedir	a	la	Facultat	
de	Ciències	Econòmiques	i	Empresari-
als	de	la	Universitat	Rovira	i	Virgili,	de	
Reus	(Baix	Camp)
Tram. 250-01145/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 05.11.2008, DSPC-C 413

Comissió de PolítiCA teRRitoRiAl

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 5 de novembre de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el servei de transport 
públic d’autobús per a accedir a la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira 
i Virgili, de Reus (Baix Camp) (tram. 250-01145/08), 
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 Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 34034).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar 
la conveniència de mantenir en servei durant els me-
sos d’estiu la parada que la línia de transport públic 
d’autobús té a la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili, de Reus 

(Baix Camp), i de mantenir els horaris del servei durant 
el curs universitari.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2008

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

Resolució	331/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	instal·lació	d’enllume-
nat	a	la	sortida	122	de	l’autopista	C-32
Tram. 250-01148/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 05.11.2008, DSPC-C 413

Comissió de PolítiCA teRRitoRiAl

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 5 de novembre de 2008, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’enllumenat de la sortida 
122 de l’autopista C-32 (tram. 250-01148/08), presenta-
da 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 Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 34035).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant la societat concessionària 
ACESA perquè analitzi la necessitat o la justificació 
tècnica de millorar la seguretat viària a la sortida 122 
de l’autopista del Maresme (C-32) mitjançant la instal-
lació d’enllumenat.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2008

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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Resolució	332/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	de	suport	a	les	propostes	dels	
ajuntaments	de	Viladecans,	Gavà	i	Cas-
telldefels	(Baix	Llobregat)	amb	relació	a	
l’establiment	de	línies	d’autobús	direc-
tes	entre	aquestes	poblacions	i	l’aero-
port	del	Prat
Tram. 250-01157/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 05.11.2008, DSPC-C 413

Comissió de PolítiCA teRRitoRiAl

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 5 de novembre de 2008, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució de suport a les propostes dels 
ajuntaments de Viladecans, Gavà i Castelldefels (Baix 
Llobregat) amb relació a l’establiment de línies d’autobús 
directes entre aquestes poblacions i l’aeroport del Prat 
(tram. 250-01157/08), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya dóna suport a les propostes 
dels ajuntaments de Viladecans, Gavà i Castelldefels 
(Baix Llobregat) per tal que el Govern, en el marc del 
pla de mobilitat de la zona aeroportuària, doni resposta 
a les necessitats que s’hi generaran amb la posada en 
funcionament de la nova terminal sud de l’aeroport del 
Prat i determini la viabilitat d’establir línies directes 
de connexió amb autobús entre les tres poblacions i 
l’aeroport.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2008

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

Resolució	333/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	condicionament	de	la	
carretera	T-202	entre	Altafulla	i	Salomó
Tram. 250-01169/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 05.11.2008, DSPC-C 413

Comissió de PolítiCA teRRitoRiAl

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 5 de novembre de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el condicionament de 
la carretera T-202 entre Tarragona i Salomó (tram. 
250-01169/08), 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. 33858).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Efectuar abans de final de l’any 2008 una millora de 
la seguretat viària i del paviment de la travessera de la 
carretera T-202 al pas per la Nou de Gaià.

2. Intensificar les actuacions de conservació ordinària 
de la carretera T-202 entre els punts quilomètrics 1+170 
i 12+040 del tram d’Altafulla a Salomó.

3. Accelerar la redacció del projecte constructiu per a 
poder licitar les obres de condicionament de la carretera 
T-202 en el tram d’Altafulla a Salomó, en el termini 
més breu possible.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2008

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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Resolució	334/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	la	transferència	de	la	
gestió	dels	aeroports	de	Girona,	Reus	i	
Sabadell	a	la	Generalitat
Tram. 250-01143/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 05.11.2008, DSPC-C 413

Comissió de PolítiCA teRRitoRiAl

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 5 de novembre de 2008, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el requeriment al Govern 
de l’Estat perquè desclassifiqui els aeroports de Reus, 
Sabadell i Girona com a instal·lacions d’interès general 
(tram. 250-01143/08), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, 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 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
33473).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar 
immediatament la desclassificació dels aeroports de Gi-
rona, Reus i Sabadell com a aeroports d’interès general 
i la transferència de llur gestió a la Generalitat, amb 
la garantia del finançament de les inversions compro-
meses.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2008

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

Resolució	335/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	formació	i	el	reciclatge	
dels	treballadors	en	actiu
Tram. 250-01224/08

Adopció
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Sessió núm. 21, 05.11.2008, DSPC-C 414

Comissió de tRebAll, indústRiA, ComeRç i tuRisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
sessió tinguda el dia 5 de novembre de 2008, ha debatut 

el text de la Proposta de resolució sobre la transferència 
del pressupost corresponent a formació i reciclatge dels 
treballadors en actiu (tram. 250-01224/08), presentada 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 34072).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Continuar reclamant al Govern de l’Estat la transfe-
rència del pressupost corresponent a la formació dels 
treballadors en actiu amb totes les eines de què aquest 
govern disposa, especialment pel que fa a les conferèn-
cies sectorials futures i a l’àmbit de desplegament de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

2. Avançar en el desenvolupament de les mesures de 
formació que, de conformitat amb l’Acord estratègic 
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i 
la competitivitat de l’economia catalana, afavoreixin un 
canvi de model productiu i contribueixin a una millor 
preparació dels treballadors en benefici del manteni-
ment i la millora de llur ocupabilitat.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2008

El secretari El president de la Comissió
Santi Rodríguez i Serra Antoni Fernández i Teixidó

Resolució	336/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’adopció	de	mesures	re-
latives	a	les	necessitats	de	les	persones	
afectades	de	malalties	rares
Tram. 250-01182/08

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 25, 06.11.2008, DSPC-C 418

Comissió de sAlut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 
de novembre de 2008, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre les malalties rares (tram. 
250-01182/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa i pel Grup Mixt.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Abordar, des de l’Administració, les principals ne-
cessitats dels afectats de malalties rares, de llurs fa-
mílies i dels facultatius implicats, per tal de donar-hi 
resposta sobre la base de les mesures i línies d’actuació 
següents: 

a) Pel que fa al diagnòstic, el tractament i el segui-
ment: 

Primer. Establir una xarxa de centres de referència amb 
serveis, unitats o experts que puguin garantir l’accés a 
les intervencions sanitàries que necessiten els pacients 
afectats d’una malaltia rara, tant pel que fa al diagnòstic 
i al tractament com al seguiment de la malaltia, amb la 
inclusió de mesures rehabilitadores i dietètiques.

Segon. Desenvolupar programes formatius per als pro-
fessionals, adreçats a millorar la identificació d’aquestes 
patologies i les competències relacionals en l’atenció 
amb els afectats i llurs famílies.

Tercer. Fomentar la informació i la formació per als 
malalts i llurs famílies, amb l’objectiu de facilitar el 
coneixement dels recursos assistencials i socials en cada 
cas i d’optimitzar el tractament i el seguiment d’aquests 
malalts.

Quart. Potenciar la coordinació entre els diversos ni-
vells assistencials i afavorir la cooperació entre tots els 
agents implicats.

Cinquè. Vetllar per la integració escolar dels infants 
afectats.

Sisè. Portar a terme campanyes d’informació i difusió 
de les malalties rares.

Setè. Finançar els tractaments amb fàrmacs orfes in-
dicats en patologies de prevalença molt baixa, amb 
la valoració prèvia de llur efectivitat, en cada cas, pel 
Consell Assessor de Tractaments Farmacològics d’Alta 
Complexitat del Servei Català de la Salut.

b) Pel que fa a la recerca, fomentar i possibilitar la re-
cerca sobre les malalties rares.

2. Arbitrar els mecanismes per al seguiment i l’avalua-
ció de les mesures i línies d’actuació a què fa referència 
l’apartat 1.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2008

El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Joan Morell i Comas Carme Figueras i Siñol

Resolució	337/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	servei	de	neteja	de	la	
llar	d’infants	Josep	Pallach,	de	Gavà	
(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01077/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 23, 06.11.2008, DSPC-C 416

Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 6 de novembre de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’augment de la plantilla 
de personal de neteja de la llar d’infants Josep Pallach, 
de Gavà (Baix Llobregat) (tram. 250-01077/08), presen-
tada pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i l’esmena 
presentada pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i el G. 
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (31714).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
vetllant per una bona qualitat del servei de neteja a la 
llar d’infants Josep Pallach, de Gavà (Baix Llobregat), 
d’acord amb les tasques i la periodicitat encomanades 
pel Departament d’Educació a l’empresa concessionà-
ria.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2008

La secretària en funcions La presidenta de la Comissió
Maria Mercè Roca i Perich Flora Vilalta i Sospedra
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Resolució	338/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	tancament	de	l’acadè-
mia	Órbita	Profesional,	de	l’Hospitalet	
de	Llobregat	(Barcelonès)
Tram. 250-01118/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 23, 06.11.2008, DSPC-C 416

Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 6 de novembre de 2008, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el tancament de l’aca-
dèmia Órbita Profesional, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) (tram. 250-01118/08), presentada pel G. P. 
de Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya i el G. P. d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
34165).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya, amb relació al tancament de 
l’acadèmia Órbita Profesional, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès), insta el Govern a: 

1. Dur a terme totes les actuacions possibles per a resol-
dre les reclamacions amb relació als crèdits pendents 
dels alumnes de l’acadèmia amb les entitats financeres 
afectades.

2. Incloure en el marc normatiu l’obligació que la devo-
lució de les quantitats avançades pels consumidors en la 
contractació de serveis estiguin garantides per tercers.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2008

La secretària en funcions La presidenta de la Comissió
Maria Mercè Roca i Perich Flora Vilalta i Sospedra

Resolució	339/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	les	escoles	de	música
Tram. 250-01003/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 23, 06.11.2008, DSPC-C 416

Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin-
guda el dia 6 de novembre de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi 
sobre les escoles de música (tram. 250-01003/08), pre-
sentada pel G. P. de Convergència i Unió, i les esmenes 
presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i el G. 
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 30451).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Elaborar durant el curs 2008-2009, tal com ja s’ha 
compromès a fer, un estudi sobre la realitat de les es-
coles de música de titularitat privada per tal d’obtenir 
informació que permeti consolidar el coneixement de la 
realitat de l’educació musical a Catalunya, en el marc de 
les noves normatives educatives. El dit estudi ha d’apor-
tar les dades següents: 

a) El nombre d’escoles: les autoritzades pel Departament 
d’Educació segons el que estableix el Decret 179/1993, 
del 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de mú-
sica i de dansa; les que estan en procés d’autorització, 
i les que estan constituïdes legalment però que no han 
sol·licitat l’autorització del Departament.

b) El nombre d’alumnes de cada escola.

c) El nombre de professionals, tant de personal docent 
com no docent, que hi treballa.

2. Iniciar, per mitjà del Departament d’Educació, l’estu-
di de nous elements de qualitat pedagògica que puguin 
ésser requerits, si escau, per a l’autorització d’escoles 
de música, d’iniciativa pública o privada, mitjançant 
la qual es reconegui l’oferta d’ensenyaments musicals 
d’interès educatiu i cultural.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2008

La secretària en funcions La presidenta de la Comissió
Maria Mercè Roca i Perich Flora Vilalta i Sospedra
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1.15. MOCIONS

Moció	38/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	l’aplicació	de	la	Llei	de	l’Es-
tat	39/2006,	de	promoció	de	l’autonomia	
personal	i	atenció	a	les	persones	en	si-
tuació	de	dependència
Tram. 302-00125/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 45, 13.11.2008, DSPC-P 65

Ple del PARlAment

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 de 
novembre de 2008, d’acord amb l’article 139 del Re-
glament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència (tram. 
302-00125/08), presentada pel diputat Rafael López 
i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 35349) i pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 35422).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

moCió

1. El Parlament de Catalunya constata que: 

a) La Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, ha significat el reconeixement 
d’un dret subjectiu d’atendre les persones i les famílies 
en situació de dependència. Un cop iniciat el desplega-
ment d’aquesta llei, és pertinent revisar alguns aspectes 
del seu finançament per tal de garantir-ne la viabilitat. 
En aquest sentit, la Llei de la dependència estableix que 
el dit finançament s’ha de fer mitjançant un sistema 
mixt: amb els pressupostos de les administracions i amb 
el sistema de copagament de les persones usuàries. Pel 
que fa a les administracions, la Llei estableix que s’ha de 
repartir a parts iguals entre l’Administració de l’Estat i 
les comunitats autònomes. Però en el desplegament ac-
tual de la Llei, el Govern de l’Estat no està aportant els 
recursos suficients i necessaris a les comunitats autòno-
mes, i molt especialment a Catalunya. Una prova d’això 
és que la Generalitat aporta dues terceres parts del cost, 
i l’Administració de l’Estat, la part restant.

b) En aquest sentit, és necessari que els pressupostos 
generals de l’Estat que s’han presentat al Congrés dels 
Diputats aportin un finançament just i necessari per al 

desenvolupament de la Llei de l’Estat 39/2006 a Ca-
talunya i a la resta de les comunitats autònomes de 
l’Estat espanyol.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a sol·licitar al Govern de l’Estat: 

a) Que faci una revisió de les previsions de persones 
beneficiàries de la Llei de l’Estat 39/2006 per a ajustar-
les a la realitat, fruit de l’experiència d’aquests dos anys 
d’aplicació de la Llei, i en previsió dels futurs benefici-
aris, d’acord amb el que estableix el mateix calendari 
d’aplicació de la Llei.

b) Que continuï cercant acords amb la resta de les co-
munitats autònomes per ampliar el finançament estatal 
a la Llei de l’Estat 39/2006 i al Pla gerontològic, que 
tingui en compte els criteris següents: 

Primer. Els pressupostos generals de l’Estat haurien de 
diferenciar els crèdits destinats al mínim garantit i els 
corresponents al nivell acordat.

Segon. El nivell acordat hauria de contemplar el finança-
ment del manteniment del total de les places destinades 
a l’atenció dels beneficiaris de la Llei de la dependència 
i no només les noves. Per a això, s’hauria d’incrementar 
el fons destinat a finançar el nivell acordat.

Tercer. Cal incrementar els imports del mínim garantit 
2008 i adequar-los al cost real de les prestacions i al que 
estableix el finançament de la Llei. L’import mínim ha 
de tenir relació amb la intensitat de servei i l’actualit-
zació anual ha d’ésser, com a mínim, igual que el de les 
prestacions econòmiques.

Quart. L’Administració general de l’Estat ha de crear 
un fons addicional per a inversions de centres destinats 
a l’atenció de persones en situació de dependència i per 
a la promoció de l’autonomia personal, i per a tota la 
inversió de noves places que han de suportar les comu-
nitats autònomes.

Cinquè. Cal crear un fons addicional per a les despeses 
indirectes de gestió de les prestacions de la Llei de la 
dependència.

c) Que revisi les aportacions econòmiques fetes a les 
comunitats autònomes per a desplegar la Llei de l’Es-
tat 39/2006 dels anys 2007 i 2008 per a cobrir l’esforç 
suplementari que han fet les comunitats per sobre del 
50% establert legalment.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat i el Govern del Estat a demanar a l’Estat que 
doti la Llei dels fons necessaris per a garantir el calenda-
ri d’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006 fins al 2015, 
aplicant les revisions necessàries per al compliment de 
la Llei en els termes de qualitat i universalitat.

4. El Parlament de Catalunya dóna suport al Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania per a fer totes les ges-
tions pertinents per a assolir els objectius que estableix 
aquesta moció, tant davant del Govern de l’Estat com en 
col·laboració amb altres comunitats autònomes.

5. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
d’un acord entre sindicats i patronals, per a millorar 
les condicions laborals dels treballadors en l’àmbit de 
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l’atenció a la dependència, atès que aquestes són clau 
per a millorar els serveis dedicats a la dependència.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2008

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

Moció	39/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	les	polítiques	de	reactivació	
del	sector	productiu	català
Tram. 302-00129/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 45, 13.11.2008, DSPC-P 65

Ple del PARlAment

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de 
novembre de 2008, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de reactivació del sector 
productiu català (tram. 302-00129/08), presentada pel 
diputat Antoni Fernández Teixidó, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, 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 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
35425).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

moCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar la tasca d’implantació del model industrial 
que prioritza la competitivitat del teixit productiu per 
mitjà de l’aprofundiment del foment de la innovació, la 
recerca i la internacionalització, i també per mitjà de la 
creació d’un entorn atractiu per a les empreses, amb un 
marc normatiu, polític i institucional que el faciliti.

b) Impulsar un paquet d’ajuts de caràcter extraordinari 
per a la indústria de Catalunya per a combatre la gra-
vetat de la crisi econòmica que l’afecta.

c) Instar el Govern de l’Estat a desenvolupar un pla 
específic de rescat per al sector de l’automoció per tal 
d’abordar amb garanties les conseqüències més extre-
mes de l’eventual crisi econòmica.

d) Mantenir les reunions periòdiques del Govern amb 
els agents socials i econòmics per a fer el seguiment de 
les qüestions industrials en general, i concretament pel 
que fa al sector de l’automoció en el marc de la seva 
mesa sectorial.

e) Continuar amb determinació l’execució de totes les 
accions i les mesures aplegades en el nou Acord estratè-
gic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació 

i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011, i 
concretament les que fan referència a la indústria.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2008

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	crisi	
econòmica
Tram. 300-00156/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 45, tinguda el dia 13.11.2008, 
(DSPC-P 65).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	infra-
estructures	i	l’obra	pública
Tram. 300-00157/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 45, tinguda el dia 13.11.2008, 
(DSPC-P 65).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
d’habitatge
Tram. 300-00158/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 45, tinguda el dia 13.11.2008, 
(DSPC-P 65).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	suport	
al	tercer	sector	social
Tram. 300-00159/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 45, tinguda el dia 13.11.2008, 
(DSPC-P 65).
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAïMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	la	continu-
ïtat	del	batxillerat	nocturn
Tram. 250-00964/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	els	costos	
que	han	d’assumir	els	regants	per	a	mi-
llorar	els	regs	de	Sentmenat	i	del	Molí	
de	Pals
Tram. 250-00969/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, tinguda el dia 05.11.2008 
(DSPC-C 415).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	l’IES	Ridaura	a	Castell	-	Plat-
ja	d’Aro	(Baix	Empordà)
Tram. 250-00981/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	la	llengua	
del	text	de	les	proves	d’accés	a	la	uni-
versitat
Tram. 250-00984/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	les	tasques	
d’assessorament	al	Departament	d’Agri-
cultura,	Alimentació	i	Acció	Rural
Tram. 250-01000/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 20, tinguda el dia 05.11.2008 
(DSPC-C 415).

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	del	batxillerat	nocturn	a	l’institut	
Eugeni	d’Ors,	de	Vilafranca	del	Penedès	
(Alt	Penedès)
Tram. 250-01004/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	del	batxillerat	nocturn	a	l’institut	
Pere	Vives	i	Vich,	d’Igualada	(Anoia)
Tram. 250-01005/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	rebaixa	
del	tipus	de	l’impost	sobre	el	valor	afe-
git	aplicat	al	gasoil	agrícola
Tram. 250-01006/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 20, tinguda el dia 05.11.2008 
(DSPC-C 415).

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	de	la	coberta	de	l’IES	Abat	Oliba,	de	
Ripoll
Tram. 250-01009/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	el	batxille-
rat	nocturn
Tram. 250-01024/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	el	com-
pliment	del	Reial	decret	1513/2006,	pel	
qual	s’estableixen	els	ensenyaments	mí-
nims	en	educació	primària
Tram. 250-01044/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	dels	productes	del	camp	de	la	Ribe-
ra	d’Ebre
Tram. 250-01048/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 20, tinguda el dia 05.11.2008 
(DSPC-C 415).

Proposta	de	resolució	sobre	el	preu	del	
carburant	en	el	sector	pesquer
Tram. 250-01049/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, tinguda el dia 05.11.2008 
(DSPC-C 415).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	pla	de	centres	escolars	de	pri-
mària	i	secundària	per	al	districte	de	
Sant	Martí,	de	Barcelona
Tram. 250-01054/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	el	batxi-
llerat	nocturn	a	l’IES	Torras	i	Bages,	de	
l’Hospitalet	de	Llobregat	(Barcelonès)
Tram. 250-01056/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	incor-
poració	d’una	casella	per	a	assenyalar	
l’opció	lingüística	en	l’imprès	de	preins-
cripció	del	curs	escolar	2009-2010
Tram. 250-01060/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	i	la	difusió	de	dades	relatives	a	la	
formació	professional
Tram. 250-01062/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	per	a	garantir	l’elecció	de	la	llen-
gua	de	l’ensenyament	en	l’educació	
primària
Tram. 250-01064/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	la	tercera	hora	de	castellà	en	l’edu-
cació	primària
Tram. 250-01065/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	el	batxille-
rat	nocturn	a	Igualada	(Anoia)
Tram. 250-01066/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	l’anul·lació	
de	l’acord	subscrit	pel	Departament	
d’Innovació,	Universitats	i	Empresa	i	di-
verses	universitats	sobre	l’acreditació	
del	coneixement	del	català	pels	docents	
universitaris
Tram. 250-01079/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).
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Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	a	favor	de	la	conscienciació	amb	re-
lació	a	la	medicalització	responsable
Tram. 250-01105/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 25, 
tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 418).

Proposta	de	resolució	sobre	l’ús	de	
material	de	bioseguretat	en	les	unitats	
d’atenció	sanitària	de	risc
Tram. 250-01108/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 25, 
tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 418).

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforça-
ment	del	servei	de	diàlisi	de	l’Hospital	
de	Palamós	durant	l’estiu
Tram. 250-01109/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 418).

Proposta	de	resolució	sobre	l’atenció	
pediàtrica	al	Maresme
Tram. 250-01120/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 25, 
tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 418).

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	de	
batxillerat	nocturn	a	l’IES	Torras	i	Ba-
ges,	de	l’Hospitalet	de	Llobregat	(Bar-
celonès)
Tram. 250-01128/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).

Proposta	de	resolució	sobre	el	nombre	
de	professionals	sanitaris	del	Camp	de	
Tarragona
Tram. 250-01129/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 25, 
tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 418).

Proposta	de	resolució	sobre	el	nombre	
de	professionals	sanitaris	de	les	Terres	
de	l’Ebre
Tram. 250-01130/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 25, 
tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 418).

Proposta	de	 resolució	sobre	el	ga-
rantiment	de	la	tercera	hora	de	caste-
llà	en	l’educació	primària	per	al	curs	
2008-2009
Tram. 250-01132/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 23, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 416).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cober-
tura	mèdica	d’Esterri	d’Àneu,	València	
d’Àneu,	Espot	i	la	Guingueta	d’Àneu	(Pa-
llars	Sobirà)
Tram. 250-01171/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 25, 
tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 418).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	l’Hospital	Ernest	Lluch
Tram. 250-01184/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 25, 
tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 418).

Proposta	de	resolució	sobre	la	possi-
ble	suspensió	de	l’atenció	continuada	
durant	les	vint-i-quatre	hores	del	dia	al	
centre	d’atenció	primària	de	Vallirana	
(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01217/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 25, 
tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 418).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	consultori	mèdic	a	la	Bis-
bal	de	Falset	(Priorat)
Tram. 250-01240/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 25, 
tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 418).

Proposta	de	resolució	sobre	els	recur-
sos	humans	i	materials	del	CAP	Santa	
Eulàlia
Tram. 250-01243/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 25, 
tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 418).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	polítiques	d’atenció	a	
la	dependència
Tram. 302-00126/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-P 65).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	els	espais	de	benvingu-
da	educativa
Tram. 302-00127/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-P 65).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	Servei	d’Ocupació	de	
Catalunya
Tram. 302-00128/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-P 65).
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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	dels	recursos	contra	la	
qualificació	negativa	dels	títols	o	les	
clàusules	concretes	en	matèria	de	dret	
català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	re-
gistre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 200-00036/08

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 22.09.08

gRuP PARlAmentARi de ConveRgènCiA i unió

– Proposta de compareixença de representants del Col-
legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei dels recursos contra la qualificació negativa dels 
títols o les clàusules concretes en matèria de dret ca-
talà que s’hagin d’inscriure en un registre de la propi-
etat, mercantil o de béns mobles de Catalunya (tram. 
352-00580/08).

– Proposta de compareixença de representants del Col-
legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns 
Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels 
recursos contra la qualificació negativa dels títols o les 
clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de 
béns mobles de Catalunya (tram. 352-00581/08).

– Proposta de compareixença de representants del Con-
sell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació 
negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria 
de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de 
la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya 
(tram. 352-00582/08).

gRuP PARlAmentARi soCiAlistes - CiutAdAns Pel CAn-
vi, g. P. d’esqueRRA RePubliCAnA de CAtAlunyA, g. P. 
d’iniCiAtivA PeR CAtAlunyA veRds - esqueRRA unidA i 
AlteRnAtivA

– Proposta de compareixença d’Antoni Cumella Ga-
minde, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, 
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, amb relació 

al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació 
negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria 
de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de 
la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya 
(tram. 352-00583/08).

– Proposta de compareixença de Lluís Jou i Miravent, 
notari, amb relació al Projecte de llei dels recursos con-
tra la qualificació negativa dels títols o les clàusules 
concretes en matèria de dret català que s’hagin d’ins-
criure en un registre de la propietat, mercantil o de béns 
mobles de Catalunya (tram. 352-00584/08).

– Proposta de compareixença de Joan Marsal Guilla-
met, professor titular de dret civil, amb relació al Pro-
jecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa 
dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret 
català que s’hagin d’inscriure en un registre de la pro-
pietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya (tram. 
352-00585/08).

– Proposta de compareixença de Mercedes Tormo San-
toja, registradora de la propietat, amb relació al Projec-
te de llei dels recursos contra la qualificació negativa 
dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret 
català que s’hagin d’inscriure en un registre de la pro-
pietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya (tram. 
352-00586/08).

– Proposta de compareixença de José Alberto Marín 
Sánchez, notari i professor de dret notarial de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei dels 
recursos contra la qualificació negativa dels títols o les 
clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de 
béns mobles de Catalunya (tram. 352-00587/08).

gRuP mixt

– Proposta de compareixença de Pilar Blanco-Morales 
Limones, directora general dels Registres i del Notariat, 
amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la 
qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de 
Catalunya (tram. 352-00588/08).

– Proposta de compareixença del degà del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels 
recursos contra la qualificació negativa dels títols o les 
clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de 
béns mobles de Catalunya (tram. 352-00589/08).
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Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana, 06.11.2008, DSPC-C 417

ComPAReixenCes d’oRgAnitzACions i gRuPs soCiAls ACoR-
dAdes 

– Compareixença de representants del Consell de Col-
legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei dels recursos contra la qualificació negativa 
dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret 
català que s’hagin d’inscriure en un registre de la pro-
pietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya (tram. 
353-00310/08).

– Compareixença d’Antoni Cumella Gaminde, degà del 
Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i 
de Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei dels recursos contra la qualificació negativa 
dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret 
català que s’hagin d’inscriure en un registre de la pro-
pietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya (tram. 
353-00311/08).

– Compareixença de Lluís Jou i Miravent, notari, amb 
relació al Projecte de llei dels recursos contra la qua-
lificació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de 
Catalunya (353-00312/08).

– Compareixença de Joan Marsal Guillamet, professor 
titular de dret civil, amb relació al Projecte de llei dels 
recursos contra la qualificació negativa dels títols o les 
clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de 
béns mobles de Catalunya (353-00313/08).

– Compareixença de Mercedes Tormo Santoja, registra-
dora de la propietat, amb relació al Projecte de llei dels 
recursos contra la qualificació negativa dels títols o les 
clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de 
béns mobles de Catalunya (353-00314/08).

– Compareixença de José Alberto Marín Sánchez, 
notari i professor de dret notarial de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei dels recursos 
contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules 
concretes en matèria de dret català que s’hagin d’ins-
criure en un registre de la propietat, mercantil o de béns 
mobles de Catalunya (353-00315/08).

PRoPostes de ComPAReixençA d’oRgAnitzACions i gRuPs 
soCiAls RebutjAdes

– Proposta de compareixença de Pilar Blanco-Morales 
Limones, directora general dels Registres i del Notariat, 

amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la 
qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de 
Catalunya (tram. 352-00588/08).

– Proposta de compareixença del degà del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels 
recursos contra la qualificació negativa dels títols o les 
clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de 
béns mobles de Catalunya (352-00589/08).

PRoPostes de ComPAReixençA d’oRgAnitzACions i gRuPs 
soCiAls RetiRAdes

– Proposta de compareixença de representants del 
Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei dels recursos contra la qualificació nega-
tiva dels títols o les clàusules concretes en matèria de 
dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la 
propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya 
(352-00580/08).

– Proposta de compareixença de representants del Col-
legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns 
Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels 
recursos contra la qualificació negativa dels títols o les 
clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin 
d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de 
béns mobles de Catalunya (352-00581/08).

Projecte	de	llei	pel	qual	es	crea	l’Autori-
tat	Catalana	de	la	Competència
Tram. 200-00038/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’eConomiA, FinAnCes i PRessuPost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en ses-
sió tinguda el dia 12 de novembre de 2008, ha nomenat 
la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Pro-
jecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la 
Competència (tram. 200-00038/08) i les esmenes pre-
sentades, d’acord amb l’article 109.1 i els concordants 
del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada 
pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Antoni Fernàndez i Teixidó

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Sergi de los Ríos i Martínez
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

M. Ángeles Olano i García

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Laia Ortíz Castellví

Grup Mixt

José Domingo Domingo

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2008

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

Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 200-00043/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 45, tinguda el dia 12.11.2008 (DSPC-P 64).

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 12.11.2008 (DSPC-P 64).

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

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 12.11.2008 (DSPC-P 64).

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 23.09.2008.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 18.11.2008 al 24.11.2008).

Finiment del termini: 25.11.2008; 9:30 hores.

Projecte	de	llei	d’avaluació	ambiental	
dels	plans	i	programes
Tram. 200-00046/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 45, tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-P 65)

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 23.09.2008.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada, 3 dies hàbils (del 18.11.2008 al 20.11.2008).

Finiment del termini: 21.11.2008; 9:30 hores.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	del	Consell	de	Garan-
ties	Estatutàries
Tram. 202-00051/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 45, tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-P 65).

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

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-P 65).

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 45, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-P 65).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.11.2008.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada, 3 dies hàbils (del 18.11.2008 al 20.11.2008).

Finiment del termini: 21.11.2008; 9:30 hores.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’una	aturada	biològica	en	la	pes-
ca	de	la	gamba	a	la	costa	de	la	província	
de	Girona
Tram. 250-01154/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 24.10.08

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. 
34173)

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)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar al Govern Central els recursos 
necessaris per a portar a terme l’aturada biològica de 
la gamba.»



Núm. 353 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 17 de novembre de 2008

31

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	del	règim	retributiu	del	personal	
que	presta	serveis	en	les	delegacions	
i	les	oficines	de	la	Generalitat	a	l’exte-
rior
Tram. 250-01225/08

Esmenes presentades
Reg. 34166 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 11.11.08

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. 
34166)

1 esmenA núm. 1
De supressió
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)

L’esmena número 1 ha estat retirada (reg. 35318).

2 esmenA núm. 2
De supressió
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 (2)

Supressió de l’apartat 1.

3 esmenA núm. 3
De modificació i addició
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 (3)

«1. Aprovar en el termini d’un any un Decret en què 
s’estableixi l’organització, estructura, fun cionament, 
règim jurídic, el règim econòmicofinancer i pressupos-
tari, i el règim retributiu singular d’indem nitzacions del 
personal adscrit en concepte d’equiparació del poder 
adquisitiu i disminució de la qualitat de vida, incloent 
els alts càrrecs i personal eventual si n’hi ha, així com 
el rang o assi milació orgànica de totes les oficines i de-
legacions de la Generalitat a l’exterior, tal com preveu 
el Decret 42/2008.»

4 esmenA núm. 4
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 (4)

«2. Mentre no es publiqui el decret a què fa referència 
l’apartat anterior, es continuarà aplicant la normativa 
actual i les regulacions adoptades pel Govern amb ca-
ràcter transitori.»

5 esmenA núm. 5
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 (5)

«3. El règim retributiu i d’indemnitzacions s’ha d’aplicar 
a tot el personal desplaçat, ja siguin alts càrrecs com 
personal laboral, eventual o funcionari, si n’hi ha.»

Proposta	de	resolució	sobre	les	places	
vacants	de	jutges	i	secretaris	judicials	
dels	jutjats	del	Vendrell	(Baix	Penedès)
Tram. 250-01253/08

Esmenes presentades
Reg. 34703 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJD, 10.11.08

Esmenes presentades pel 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 (reg. 34703)

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)

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a què segueixi treballant perquè el Govern de 
l’Estat cobreixi les places vacants de jutges i secretaris 
judicials dels jutjats del Vendrell (Baix Penedès).»
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Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	d’equips	de	diàlisi	a	l’Hospital	del	
Vendrell	(Baix	Penedès)
Tram. 250-01275/08

Esmenes presentades
Reg. 35315 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 12.11.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes 
- Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 35315)

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 de la Ge-
neralitat a fer un estudi, elaborat pels Serveis de Salut 
del Camp de Tarragona, per tal d’analitzar la viabilitat 
per a la instal·lació d’un centre de diàlisi a la localitat 
de El Vendrell amb l’objecte de poder atendre als paci-
ents de les localitats i comarques pròximes que reque-
reixen aquest tipus de tractament.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	difusió	
i	la	projecció	de	la	diversitat	cultural	i	
lingüística	de	l’Estat	espanyol	per	mit-
jà	de	la	Corporació	de	Ràdio	i	Televisió	
Espanyola
Tram. 250-01393/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35017 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA del PARlAment

Els Grups Parlamentari sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen l’article 145 i 146 del Reglament de Parla-
ment, presenten la següent Proposta de resolució

exPosiCió de motius

L’any 2010 serà el moment de l’anomenada «apagada 
analògica», moment que sens dubte constituirà un punt 
d’inflexió en el món audiovisual. La posada en marxa 
i el desenvolupament de la Televisió Digital Terrestre 
configuraran un nou escenari comunicatiu determinant 
també de l’espai català, en el qual opera un dels més 
importants proveïdors del sector públic estatal com és la 
Corporació de Radio i Televisió Espanyola (CRTVE).

Atesa la tradició de TVE a Catalunya des d’una pers-
pectiva històrica, tant en la producció de continguts com 
en la preservació de la llengua i cultura catalanes, els 
Grups sotasignats consideren imprescindible que el nou 
espectre de la TDT asseguri i potenciï la tasca que ve 
desenvolupant fins a la data TVE, especialment si és 
té en compte la seva natura pública i el seu necessari 
compromís amb valors com la pluralitat cultural i lin-
güística.

És per aquests motius, que els Grups Parlamentaris so-
tasignats presenten la següent:

PRoPostA de ResoluCió

I) El Parlament de Catalunya manifesta:

a) La responsabilitat i tasca que corresponen als mitjans 
de comunicació audiovisuals de titularitat o participació 
pública en la preservació, difusió i projecció de la diver-
sitat cultural i lingüística de l’Estat, es especial pel que 
fa a les llengües cooficials i pròpies com són el català, 
l’euskera i el gallec. En aquest sentit esdevé indispensa-
ble la seva presència en els respectius territoris, que ha 
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de ser completada amb l’impuls d’una decidida política 
de divulgació i pedagogia a la resta de l’Estat

b) La necessitat que la Corporació de RTVE sigui sen-
sible a l’esmentada política de pluralitat, que en el cas 
de Catalunya s’ha de concretar en la potenciació del 
centre de producció de Sant Cugat, tant en l’elaboració 
de continguts que tradicionalment ha vingut oferint com 
en l’impuls de nous projectes vinculats a la nova Tele-
visió Digital Terrestre. En aquest sentit, el Parlament 
manifesta la conveniència i l’oportunitat que l’esmentat 
centre aculli la producció i l’emissió del Canal Cultura 
de RTVE adreçat al conjunt de l’Estat.

II) El Parlament insta al Govern a dur a terme les ges-
tions necessàries davant les institucions de l’Estat, així 
com, de cooperar amb els òrgans de govern de la Cor-
poració de RTVE per tal d’assolir els objectius indicats 
en el apartats anterior.

Palau del Parlament, 16 d’octubre del 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, G. P. CiU; Miquel Iceta i Llo-
rens, G. P. PSC-CpC; Anna Simó i Castelló, G. P. ERC; 
Jaume Bosch i Mestres, G. P. ICV-EA; Carina Mejías 
Sánchez, G.P. PPC

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratu-
ïtat	del	transport	públic	per	a	les	per-
sones	amb	discapacitat	intel·lectual	al	
Montsià
Tram. 250-01394/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35034 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió de PolítiCA teRRitoRiAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Elena Ribera i Ga-
rijo, Francesc Sancho i Serena, i Josep Rull i Andreu, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

PRoPostA de ResoluCió sobRe lA gRAtuïtAt del tRAns-
PoRt PúbliC PeR A les PeRsones Amb disCAPACitAt intel-
leCtuAl A lA ComARCA del montsià

exPosiCió de motius

La gratuïtat en el transport públic per a les persones 
amb discapacitat intel·lectual és una mesura que ja 
s’aplica des de fa uns anys a la comarca del Barcelonès 
i que ara es reclama s’ampliï també per a la comarca 
del Montsià.

Actualment, una gran part dels ingressos del col·lectiu 
de persones amb discapacitat intel·lectual es destina 

al pagament del transport públic. Aquest fet comporta 
que disminueixi considerablement el nivell d’ingressos 
d’aquests ciutadans, que no hem d’oblidar depenen to-
talment del transport públic.

El fet de poder desplaçar-se de manera autònoma és 
per aquestes persones una eina de gran valor ja que 
els ajuda en l’augment de la seva autoestima, i els dóna 
una autonomia totalment necessària per a ells i de gran 
importància per a les seves famílies.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
CiU presenta la següent:

PRoPostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
la gratuïtat del transport públic per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual a la comarca del Montsià.

Palau de Parlament, 27 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Elena 
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU; Josep Rull i 
Andreu; diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuï-
tat	del	transport	públic	per	a	les	perso-
nes	amb	discapacitat	intel·lectual	a	la	
Val	d’Aran
Tram. 250-01395/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35035 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió de PolítiCA teRRitoRiAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Elena Ribera i Garijo, 
Agustí López i Pla, i Josep Rull i Andreu, diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent

PRoPostA de ResoluCió sobRe lA gRAtuïtAt del tRAns-
PoRt PúbliC PeR A les PeRsones Amb disCAPACitAt intel-
leCtuAl A lA ComARCA de lA vAl d’ARAn

exPosiCió de motius

La gratuïtat en el transport públic per a les persones 
amb discapacitat intel·lectual és una mesura que ja 
s’aplica des de fa uns anys a la comarca del Barcelonès 
i que ara es reclama s’ampliï també per a la comarca 
de la Val d’Aran.

Actualment, una gran part dels ingressos del col·lectiu 
de persones amb discapacitat intel·lectual es destina 
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al pagament del transport públic. Aquest fet comporta 
que disminueixi considerablement el nivell d’ingressos 
d’aquests ciutadans, que no hem d’oblidar depenen to-
talment del transport públic.

El fet de poder desplaçar-se de manera autònoma és 
per aquestes persones una eina de gran valor ja que 
els ajuda en l’augment de la seva autoestima, i els dóna 
una autonomia totalment necessària per a ells i de gran 
importància per a les seves famílies.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
CiU presenta la següent:

PRoPostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la 
gratuïtat del transport públic per a les persones amb dis-
capacitat intel·lectual a la comarca de la Val d’Aran.

Palau de Parlament, 27 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Elena 
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Agustí López 
i Pla, diputat del G. P. de CiU; Josep Rull i Andreu, 
diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	forma-
ció	dels	metges	forenses	en	malalties	
mentals	i	sobre	l’increment	del	nombre	
de	metges	forenses	en	els	partits	judi-
cials
Tram. 250-01396/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35036 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió de sAlut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Assumpció Laïlla 
i Jou i Núria de Gispert i Català, diputades del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, fent ús del que 
disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent proposta de Resolució

exPosiCió de motius

Les malalties mentals i totes aquelles discapacitats que 
tenen afectacions en el funcionament de la persona en 
la seva vida quotidiana, encara ara són força descone-
gudes per a alguns col·lectius professionals que sovint 
han de regular i decidir sobre aspectes vitals d’aquestes 
persones.

A més, el cos de metges forenses que has d’avaluar 
aquells casos relacionats amb la salut o capacitat de 
la/les persona/es afectada/es, és insuficient.

Aquest és el cas de molts professionals de l’àmbit ju-
dicial que han d’informar o prendre resolucions sobre 
persones que presenten malalties mentals i que les afec-

ten a elles mateixes o a les seves famílies, a través de 
l’adopció de figures com incapacitacions, tuteles...

És per això que el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent:

PRoPostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

– Oferir i dur a terme formació específica sobre les 
diferents malalties mentals i les seves afectacions o 
limitacions en l’exercici de la plena ciutadania, així 
com també d’altres patologies o discapacitats que tam-
bé tenen aquestes afectacions, en el marc del Centre 
d’Estudis i Formació del Departament, als professionals 
metges forenses que treballen en els òrgans judicials de 
Catalunya i que han d’emetre informes sobre aquestes 
patologies, que poden conduir a la seva incapacitació o 
tutela, arribant-se si així es creu necessari, en l’especi-
alització en aquest àmbit.

– Incrementar el cos de metges forenses, en tots els 
partits judicials.

Palau de Parlament, a 27 d’octubre de 2008.

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; As-
sumpció Laïlla i Jou, diputada del G. P. de CiU; Núria 
de Gispert i Català, diputada de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	l’estació	de	tren	de	Figaró-
Montmany	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01397/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35037 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió PolítiCA teRRitoRiAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

La millora de les grans infraestructures del nostre país 
ha de ser compatible i sensibilitat a les necessitats dels 
municipis i les comarques per on travessen aquestes. 
Això ha de ser així tant pel que fa a les grans infraes-
tructures viàries com a les ferroviàries.

En aquest sentit el municipi del Figaró - Montmany 
(Vallès Oriental) és veurà afectat per les obres de dues 
grans infraestructures del tot necessàries com són el 
desdoblament de la línea 3 de Renfe entre Montcada i 
Vic i pel nou traçat de la carretera C-17 entre La Garriga 
i Sant Martí de Centelles.
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Segons els primers estudis informatius del Ministeri de 
Foment en relació a l’obra ferroviària de referència, el 
municipi del Figaró - Montmany podria perdre la seva 
pròpia estació fet que suposaria un greu inconvenient 
pels veïns d’aquest municipi i per moltes persones que 
per diferents finalitats n’esdevé o en pot esdevenir usu-
ària. Alhora diferents tècnics han manifestat la possi-
ble incompatibilitat d’aquesta obra amb el nou traçat 
previst de la carretera C 17 també en el tram d’aquest 
municipi.

Institucions i veïns d’aquest municipi així com de mu-
nicipis de l’entorn ja han fet arribar al Ministeri de Fo-
ment les seves al·legacions a aquest estudi informatiu i 
han reclamat al Ministeri de Foment i al Govern de la 
Generalitat que aquests projectes s’elaborin de manera 
coordinada i sobretot que sigui possible aquesta petició 
de mantenir la estació de tren al municipi.

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

PRoPostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a negociar i a coordinar-se amb el Ministeri de 
Foment per tal que el projecte definitiu de desdoblament 
de la línea 3 de Renfe del tram Montcada - Vic i la nova 
variant de la carretera C-17 al seu pas pel municipi del 
Figaró - Montmany (Vallès Oriental) faci possible el 
manteniment de l’estació de tren en aquest municipi.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	i	la	posada	en	funcionament	
d’un	centre	d’atenció	primària	a	Marto-
relles	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01398/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35038 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió de sAlut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

Molts municipis de la comarca del Vallès Oriental han 
experimentat un creixement molt notable de la seva po-
blació. Això fa que calgui un gran esforç per tal d’am-
pliar i millorar molts dels serveis bàsics dels ciutadans. 

El factor proximitat esdevé clau en serveis com la sani-
tat, l’educació, la seguretat etc.

El municipi de Martorelles disposava d’un consultori al 
seu municipi que va tancar-se com a conseqüència final 
–tot i diferents explicacions en èpoques diferents– de 
la posada en funcionament del nou Centre d’Atenció 
Primària de Sant Fost. La realitat social i demogràfica 
demostra la necessitat que un municipi com Martorelles 
disposi d’un equipament sanitari propi del qual també 
en podrien ser beneficiaris els veïns de Santa Maria 
de Martorelles. Fa temps que l’ajuntament de Martore-
lles va cedir un solar per a la construcció d’un Centre 
d’Atenció Primària.

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

PRoPostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a prioritzar, en el marc de les seves actuacions, 
la construcció i posada en funcionament d’un Centre 
d’Atenció Primària al municipi de Martorelles (Vallès 
Oriental).

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	l’oferta	de	places	de	l’Escola	Oficial	
d’Idiomes	del	Vallès	Oriental
Tram. 250-01399/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35039 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

L’aprenentatge d’altres llengües esdevé una qüestió es-
tratègica des de molts punts de vista pel que fa als reptes 
econòmics i socials que de fa temps ha d’afrontar el 
nostre país.

Una de les comarques que progressivament ha notat un 
major increment de població i alhora una de les comar-
ques amb un gran dinamisme econòmic i industrial és 
la del Vallès Oriental. Això fa que sigui necessari una 
adaptació progressiva i constant dels diferents serveis 
que s’ofereixen a la població a aquesta nova realitat.
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Des de fa temps, el departament d’Educació te constàn-
cia que les places que ofereix l’Escola d’Idiomes de Gra-
nollers resulta del tot deficitària pel que fa a la demanda 
existent i no hi ha una actuació contundent en aquest 
àmbit. Un any més centenar de persones que volien 
estudiar anglès i alemany s’han quedat fora. Aquestes 
dades reiterades contradiuen i fan difícil d’entendre la 
insistència institucional sobre la necessitat que els ciuta-
dans i les ciutadanes del nostre país sàpiguen i dominin 
altres llengües com pot ser l’anglès.

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

PRoPostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les actuacions necessàries per tal de incre-
mentar de manera molt substancial l’oferta i les places 
actuals de l’Escola d’Idiomes de Granollers (Vallès 
Oriental).

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	millo-
rament	i	la	posada	en	funcionament	
del	baixador	de	Renfe	de	Llerona,	a	les	
Franqueses	del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01400/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35040 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió de PolítiCA teRRitoRiAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

La comarca del Vallès Oriental és una comarca en ple 
creixement demogràfic i una comarca on l’activitat in-
dustrial i econòmica és progressivament cada cop més 
important. Aquest fet comporta que molts municipis de 
la comarca vulguin aprofitar el pas i l’execució d’infra-
estructures importants per ser-ne beneficiaris i garan-
tir condicions més òptimes per la seu desenvolupament 
econòmic i social.

Un dels municipis que més ha crescut tant en pobla-
ció com en dinamisme econòmic i industrial és Les 
Franqueses del Vallès. Fa temps que institucions i ve-
ïns d’aquest municipi demanen que es torni a posar en 
funcionament del Baixador de Llerona el qual facilita-

ria el desplaçament en transport públic a molts veïns i 
treballadors propers aquest indret. En aquest sentit el 
desdoblament de la línea 3 de Renfe entre Montcada i 
Vic no preveu recuperar dit baixador ni convertir-lo en 
una nova estació.

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

PRoPostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a negociar amb el Ministeri de Foment per tal 
que en el projecte executiu de l’obra de desdoblament 
de la línea 3 de Renfe entre Montcada i Vic és prevegi 
l’arranjament i posada en funcionament del baixador 
de Llerona al municipi de Les Franqueses del Vallès 
(Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	continu-
ïtat	de	la	factoria	de	Nissan	a	Barce-
lona
Tram. 250-01401/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 35041 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió de tRebAll, indústRiA, Co-
meRç i tuRisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Meritxell Borràs i 
Solé, Diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent

exPosiCió de motius

La direcció de la companyia Nissan ha anunciat pú-
blicament la seva voluntat de presentar un Expedient 
de Regulació d’Ocupació (ERO) i l’acomiadament de 
1.680 treballadors i treballadores de la planta de la Zona 
Franca de Barcelona.

Entenent que aquest ERO (que afecta a més del 37% 
dels treballadors i treballadores) deixa a la factoria 
amb una situació competitiva difícil i implicaria una 
caiguda en cadena de diferents ERO de les empreses 
proveïdores.

Veient que la direcció de l’empresa ha anunciat la pre-
sentació de l’ERO sense definir un Pla Social i Indus-
trial de futur que visualitzi l’estabilitat de l’activitat 
industrial de la planta de la Zona Franca.
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Donat que les declaracions dels diferents membres del 
Govern de la Generalitat són dispars i no mantenen una 
línea única d’actuació.

Veient que les actuacions dutes a terme pel Govern de 
l’Estat ha deixat en alguns casos la factoria al marge, 
i que les propostes fetes no semblen respondre a les 
declaracions fetes des del Govern de la Generalitat.

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. Constituir oficialment i de manera immediata la mesa 
d’automoció.

2. Mediació i arbitrar entre els representants dels treba-
lladors i l’empresa Nissan davant l’Expedient de Regu-
lació d’Ocupació (ERO) de 1.680 persones anunciat.

3. Participar de forma activa en la concreció de les lí-
nees d’actuació futura de l’empresa Nissan per tal de 
garantir l’ocupació en el futur en els nivells actuals, 
vetllant per aquells segments de producció en què la 
planta Nissan de Barcelona és més competitiva: vehicles 
comercials i tot terrenys.

4. Garantir la coordinació del Govern de Catalunya per 
definir una estratègia conjunta per a donar continuïtat 
a la factoria Nissan de Barcelona.

5. Instar el Govern de l’Estat a defensar l’estratègia dis-
senyada conjuntament entre el Govern de la Generalitat, 
l’empresa i els representants dels treballadors.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2008

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	el	Pla	edu-
catiu	d’entorn	del	barri	del	Baró	de	Vi-
ver,	de	Barcelona
Tram. 250-01402/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 35042 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

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

El Departament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya defineix els Plans Educatius d’Entorn (PEE) com 
una iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol 
donar una resposta integrada i comunitària a les necessi-
tats educatives dels infants i joves, coordinant i dinamit-
zant l’acció educativa d’una zona més enllà de l’àmbit 
escolar. També especifica que els PEE estan dirigits a 
tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb 
una especial sensibilitat als sectors socials més fràgils 
i més vulnerables. Els esmentats plans pretenen educar 
per a la ciutadania, fent possible el desenvolupament de 
tot l’alumnat a partir de l’educació intercultural, basada 
en la igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència, i a 
partir de la consolidació del català com a llengua d’ús 
social, per contribuir a crear un espai comú de valors 
compartits per tota la ciutadania que, des del respecte 
a la diversitat, afavoreixi la convivència.

Les actuacions del PEE han de complementar i articu-
lar les que aporta el municipi per acollir les famílies i 
les que els centres tenen previstes per a l’acollida dels 
alumnes i de les seves famílies per tal que rebin la in-
formació i el suport necessaris per respondre a les seves 
necessitats específiques.

Aquestes actuacions d’acollida tenen una especial im-
portància en el cas de famílies nouvingudes que desco-
neixen el nostre sistema educatiu.

Donat que el Departament d’Educació es un dels mà-
xims responsables dels PEE, implicat en la comissió 
representativa - institucional on es defineixen les grans 
orientacions del PEE, en fa el seguiment, aprova el pla 
d’actuacions i la memòria de cada curs, es decideix la 
composició de la comissió operativa i, si s’escau, de les 
comissions participatives.

Donat que el Departament d’Educació és responsable 
juntament amb l’Ajuntament de Barcelona del finança-
ment dels PEE.

L’Actual situació i realitat social i educativa del barri 
de Baró de Viver requereixen que s’hi desenvolupi un 
Pla Educatiu d’Entorn.

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 Ge-
neralitat a

– Defensar la incorporació del Pla Educatiu d’Entorn 
(PEE) del barri del Baró de Viver del Districte de Sant 
Andreu de Barcelona davant la comissió mixta Depar-
tament d’Educació - Entitats Municipalistes de Cata-
lunya.

– Desenvolupar definitivament i aplicar aquest PEE.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Figueras i Ibàñez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	edu-
catiu	d’entorn	del	barri	del	Bon	Pastor,	
de	Barcelona
Tram. 250-01403/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 35043 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

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

El Departament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya defineix els Plans Educatius d’Entorn (PEE) com 
una iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol 
donar una resposta integrada i comunitària a les necessi-
tats educatives dels infants i joves, coordinant i dinamit-
zant l’acció educativa d’una zona més enllà de l’àmbit 
escolar. També especifica que els PEE estan dirigits a 
tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb 
una especial sensibilitat als sectors socials més fràgils 
i més vulnerables. Els esmentats plans pretenen educar 
per a la ciutadania, fent possible el desenvolupament de 
tot l’alumnat a partir de l’educació intercultural, basada 
en la igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència, i a 
partir de la consolidació del català com a llengua d’ús 
social, per contribuir a crear un espai comú de valors 
compartits per tota la ciutadania que, des del respecte 
a la diversitat, afavoreixi la convivència.

Les actuacions del PEE han de complementar i articu-
lar les que aporta el municipi per acollir les famílies i 
les que els centres tenen previstes per a l’acollida dels 
alumnes i de les seves famílies per tal que rebin la in-
formació i el suport necessaris per respondre a les seves 
necessitats específiques.

Aquestes actuacions d’acollida tenen una especial im-
portància en el cas de famílies nouvingudes que desco-
neixen el nostre sistema educatiu.

Donat que el Departament d’Educació es un dels mà-
xims responsables dels PEE, implicat en la comissió 
representativa - institucional on es defineixen les grans 
orientacions del PEE, en fa el seguiment, aprova el pla 
d’actuacions i la memòria de cada curs, es decideix la 
composició de la comissió operativa i, si s’escau, de les 
comissions participatives.

Donat que el Departament de l’Educació és responsable 
juntament amb l’Ajuntament de Barcelona del finança-
ment dels PEE.

L’Actual situació i realitat social i educativa del barri 
de Bon Pastor requereixen que s’hi desenvolupi un Pla 
Educatiu d’Entorn com ho determina el fet que l’Ajun-
tament de Barcelona hagi demanat la incorporació d’un 
PEE en l’esmentat barri de 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 Ge-
neralitat a:

– Defensar la incorporació del Pla Educatiu d’Entorn 
(PEE) del barri del Bon Pastor del districte de Sant An-
dreu de la ciutat de Barcelona davant la comissió mixta 
Departament d’Educació - Entitats Municipalistes de 
Catalunya.

– Desenvolupar definitivament i aplicar aquest PEE.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	edu-
catiu	d’entorn	de	la	Zona	Franca,	de	Bar-
celona
Tram. 250-01404/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 35044 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

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

El Departament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya defineix els Plans Educatius d’Entorn (PEE) com 
una iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol 
donar una resposta integrada i comunitària a les necessi-
tats educatives dels infants i joves, coordinant i dinamit-
zant l’acció educativa d’una zona més enllà de l’àmbit 
escolar. També especifica que els PEE estan dirigits a 
tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb 
una especial sensibilitat als sectors socials més fràgils 
i més vulnerables. Els esmentats plans pretenen educar 
per a la ciutadania, fent possible el desenvolupament de 
tot l’alumnat a partir de l’educació intercultural, basada 
en la igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència, i a 
partir de la consolidació del català com a llengua d’ús 
social, per contribuir a crear un espai comú de valors 
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compartits per tota la ciutadania que, des del respecte 
a la diversitat, afavoreixi la convivència.

Les actuacions del PEE han de complementar i articu-
lar les que aporta el municipi per acollir les famílies i 
les que els centres tenen previstes per a l’acollida dels 
alumnes i de les seves famílies per tal que rebin la in-
formació i el suport necessaris per respondre a les seves 
necessitats específiques.

Aquestes actuacions d’acollida tenen una especial im-
portància en el cas de famílies nouvingudes que desco-
neixen el nostre sistema educatiu.

Donat que el Departament d’Educació es un dels mà-
xims responsables dels PEE, implicat en la comissió 
representativa - institucional on es defineixen les grans 
orientacions del PEE, en fa el seguiment, aprova el pla 
d’actuacions i la memòria de cada curs, es decideix la 
composició de la comissió operativa i, si s’escau, de les 
comissions participatives.

Donat que el Departament de l’Educació és responsable 
juntament amb l’Ajuntament de Barcelona del finança-
ment dels PEE.

L’Actual situació i realitat social i educativa del barri de 
la Zona Franca requereixen que s’hi desenvolupi un Pla 
Educatiu d’Entorn com ho determina el fet que l’Ajun-
tament de Barcelona hagi demanat la incorporació d’un 
PEE en l’esmentat barri de 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 Ge-
neralitat a

– Defensar la incorporació del Pla Educatiu d’Entorn 
(PEE) de la Zona Franca del districte de Sants de la ciu-
tat de Barcelona davant la comissió mixta Departament 
d’Educació - Entitats municipalistes de Catalunya.

– Desenvolupar definitivament i aplicar aquest PEE.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	llar	d’infants	al	barri	de	
la	Trinitat,	de	Barcelona,	per	al	curs	
2009-2010
Tram. 250-01405/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 35045 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

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

L’escola Bressol Municipal el Tren, ubicada al barri 
de la Trinitat del Districte de Sant Andreu de la ciutat 
de Barcelona, des de la seva construcció ha tingut una 
instal·lació provisional en mòduls prefabricats. La col-
locació de mòduls prefabricats ha de servir per donar 
una resposta immediata i provisional però en cap cas 
s’ha de convertir en una solució definitiva. Tot i que 
aquests mòduls s’adapten a la normativa i han realitzat 
un servei correcte pel funcionament de l’escola bressol, 
transcorreguts més de 15 anys de l’obertura d’aquest 
centre, és fa urgent la construcció definitiva de l’escola 
bressol per tal de donar el millor servei als infants de la 
Trinitat tal i com és realitza a les altres escoles bressol 
del districte.

Atès que el govern municipal es nega a portar a terme 
aquesta reubicació i construcció del Centre en qüestió.

Atès que el govern de la Generalitat de Catalunya també 
té competències al respecte.

Atès que el Síndic de Greuges reclama en seu parlamen-
taria més alt grau de protagonisme del govern de la Ge-
neralitat en l’etapa d’educació de 0 a 3 anys incorporant 
aquesta etapa dins del sistema educatiu obligatori.

Atès l’augment de població infantil que ha registrat el 
barri de la Trinitat Vella en els darrers anys.

Atès que en l’actualitat, octubre del 2008, l’esmentada 
escola segueix ubicada en els mòduls on va iniciar la 
seva tasca educativa fa gairebé dues dècades.

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 iniciar els tràmits necessaris per a la construc-
ció i posada en funcionament el curs 2009-2010, d’una 
escola bressol que substitueixi la instal·lació provisional 
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de l’Escola Bressol Municipal El Tren, ubicada al barri 
de la Trinitat del districte de Sant Andreu de Barcelo-
na, tenint en compte la demanada i l’índex de població 
infantil actual que determinin tant les prestacions com 
les dimensions de l’equipament educatiu en qüestió

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2008

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’increment	
dels	controls	de	consum	de	drogues	als	
conductors
Tram. 250-01406/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 35100 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió de justíCiA, dRet i seguRetAt 
CiutAdAnA

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Carina Mejías Sánchez, 
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta la se-
güent Proposta de resolució: 

exPosiCió de motius

En els darrers anys s’ha fet un gran esforç per reduir 
els accidents de trànsit que tantes vides humanes s’han 
emportat i que tantes seqüeles greus han deixat en mi-
lers de persones.

Per reduir el volum de víctimes dels accidents s’ha 
lluitat en diversos fronts: la mecànica, la velocitat, la 
xarxa viària i en la mortal combinació entre alcohol i 
conducció.

Fruit d’aquesta llarga lluita contra els accidents i després 
d’incrementar en gran mesura el nombre de controls 
preventius d’alcoholèmia a les carreteres i vies urba-
nes, s’ha aconseguit conscienciar a la major part de la 
població dels perills de l’alcohol al volant.

Per contra en els darrers anys, s’ha increment i genera-
litzat del consum de drogues i altres substàncies estu-
pefaents en determinats segments de la població que re-
sulten només detectables amb controls específics sobre 
drogues i no a través dels alcoholímetres tradicionals.

El Govern en resposta parlamentària a la pregunta 
amb NT.: 314-13537/08 donava dades relatives a les 
proves de consum de drogues realitzades per la Divisió 
de Trànsit dels Mossos d’Esquadra. Segons aquestes 
dades, de les 2.468 proves realitzades durant el 2007, 
1.778 havien resultat positives per consum de drogues, 

en un percentatge del 72% de positius. En el període 
entre el primer de gener de 2008 i el quinze de setembre 
de 2008, s’havien realitzat un total de 1.100 proves de 
consum de drogues, havent donat positiu 968 persones, 
el que representa que el 88% de les persones sotmeses 
a les proves van donar positiu. En molts dels casos les 
proves donaven positiu per diverses substàncies, ja que 
es tractava de policonsumidors.

Tanmateix, l’Institut de Medicina Legal de Catalunya 
facilita les dades referents als controls realitzats per les 
policies locals. Al 2007, de 528 proves, 423 van donar 
positiu, el que representa el 80% i durant el 2008, amb 
dades fins el 30 de setembre, de 635 proves, van donar 
positiu 529, el que representa el 83%.

Tot i que aquestes proves es realitzen en determinades 
zones lligades a l’oci nocturn, l’alt percentatge de po-
sitius, al voltant del 80%, és inadmissible i el fet que 
s’incrementin els positius l’any 2008 respecte a l’any 
2007 indica que la combinació de drogues i conducció 
és una pràctica creixent.

Les proves de drogues tenen un elevat cost, al voltant 
dels 72 euros per cada prova, però el cost de les vides 
humanes i les seqüeles greus que pot deixar un accident 
a altres persones, és molt més elevat. A més a més, 
aquestes proves serviran per frenar la iniciació en el 
consum de drogues de moltes persones.

Per aquest motiu, cal que s’incrementin els controls pre-
ventius per consum de drogues entre els conductors a fi 
i efecte de continuar millorant la seguretat viària.

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

PRoPostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incrementar el nombre de controls de consum 
de drogues a conductors fins a un mínim de 12.000 
proves durant l’any 2009, per tal de reduir considera-
blement el nombre de conductors que circulen sota els 
efectes de substàncies estupefaents.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2008

Daniel Sirera i Bellés Carina Mejías Sánchez
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Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
de	senyals,	cruïlles	i	rotondes	de	la	xar-
xa	viària
Tram. 250-01407/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 35101 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA de lA Comissió de PolítiCA teRRitoRiAl

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat i 
Culleré diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent Proposta de resolució: 

exPosiCió de motius

En els darrers anys està creixent el costum de molts ciu-
tadans de penjar anuncis i avisos en els senyals de tràn-
sit de les carreteres per tal d’anunciar festes particulars, 
casaments, curses esportives, o tot tipus de celebracions. 
Aquests cartells no són retirats mai per ningú fins que 
amb el temps cauen.

Aquests cartells, en alguns casos, arriben a tapar part 
del senyal de trànsit i també poden induir a confusió o 
distracció del conductor.

Per altre banda, molts senyals de trànsit són objecte 
d’accions vandàliques en que arranquen, dobleguen o es 
pinten els senyals deixant-les inservibles i perdent tota 
la funció d’orientació o de seguretat viària que tenen.

Finalment, molts senyals serveixen també de punt 
d’amarrament per a bicicletes i tot tipus d’utensilis que 
sovint resten abandonats sense que ningú els reculli. 
Les rotondes i encreuaments de les nostres carreteres 
acostumen a ser un punt on molta gent abandona els 
trastos vells i inservibles. Recentment, l’Ajuntament de 
Barcelona ha iniciat una campanya de retirada d’objec-
tes lligats al mobiliari urbà que estan abandonats.

En canvi a les carreteres catalanes, des de que un senyal 
resulta danyat o s’abandonen objectes en la xarxa viària, 
passa un temps molt ampli fins que això es soluciona, si 
és que es fa. Per aquests motius cal que el Govern adopti 
mesures per tal de mantenir en bon estat de conservació 
i neteja la xarxa viària de la seva titularitat.

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

PRoPostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a retirar els objectes abandonats, cartells i anuncis 
que sovint els particulars pengen dels senyals de la xarxa 

viària catalana, així com a retirar els objectes abando-
nats, especialment en cruïlles i rotondes i renovar imme-
diatament els senyals afectats per actes de vandalisme.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2008

Carina Mejías Sánchez Dolors Montserrat i Culleré

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	la	normativa	vigent	en	matèria	d’usos	
lingüístics	en	la	senyalització	i	en	els	
cartells	d’informació	general	dels	esta-
bliments	oberts	al	públic
Tram. 250-01408/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 35175 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

 A lA mesA del PARlAmento de CAtAluñA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución para que 
sea substanciada en la Comisión de Economía, Finanzas 
y Presupuesto.

exPosiCión de motivos

El papel prioritario de las Administraciones públicas 
en el actual contexto de crisis económica ha de ser el 
de crear las condiciones óptimas para el desarrollo de 
la actividad económica. El Gobierno debe facilitar la 
actividad empresarial y potenciar su reactivación al 
tiempo que protege a aquellos más afectados por las 
consecuencias de la crisis.

Sin embargo, el cambio de ciclo económico no ha su-
puesto un cambio en la actitud del Gobierno de la Ge-
neralitat en aquellos ámbitos de su actuación, ya de por 
sí discutibles, que entorpecen y atacan directamente no 
sólo los derechos individuales de los ciudadanos, sino la 
actividad económica desarrollada por estos.

En este sentido, se ha tenido conocimiento de la intensi-
ficación por parte de la Agencia Catalana de Consumo 
de la campaña de envío de requerimientos a comerci-
antes por no rotular sus negocios en catalán, a pesar de 
que tienen la rotulación de los mismos en castellano, la 
otra lengua oficial de Cataluña.

Conocido es que la Disposición Adicional quinta de la 
vigente Ley de Política Lingüística 1/1998 manifiesta 
expresamente su voluntad de no establecer sanciones 
para los ciudadanos y ciudadanas por lo que la aplica-
ción del cuadro sancionador debe constituir la «última 
ratio» y debe realizarse, lógicamente, en términos de 
igualdad. La adopción de medidas coercitivas para 
obligar a que la señalización y los carteles de infor-
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mación general de carácter fijo para las personas usu-
arias y consumidoras de los establecimientos abiertos 
al público estén redactados obligatoriamente en una de 
las dos lenguas oficiales de Cataluña, imponiendo ele-
vadas sanciones a los que redacten sólo en castellano, 
es contraria al principio que consagra el artículo 14 de 
la Constitución y al artículo 38 que regula la libertad 
de empresa. Se ha de tener en cuenta que la propia 
Unión Europea en materia de etiquetaje ha incorporado 
el concepto de «lengua comprensible» en una de las 
lenguas oficiales del Estado y por ello se ha de entender 
que la rotulación en castellano o en catalán por parte 
de las empresas ha de servir para dar cumplimiento a 
los derechos de los usuarios y consumidores.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
rio Mixto, presentan la siguiente,

PRoPuestA de ResoluCión

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a aplicar la normativa vigente en materia de 
usos lingüísticos en la señalización y en los carteles 
de información general de carácter fijo en los estable-
cimientos abiertos al público teniendo en cuenta los 
conceptos de «lengua comprensible» y de libertad de 
elección de lenguas oficiales en el ámbito privado y sus-
pender la campaña de requerimientos y tramitación de 
procedimientos sancionadores que viene impulsando la 
Agencia Catalana de Consumo

Palau del Parlament, 6 de noviembre de 2008

El Portavoz El Portavoz adjunto de Ciutadans-
 Partido de la Ciudadanía
Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	
del	projecte	de	rehabilitació	de	la	car-
retera	BP-2151
Tram. 250-01409/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 35257 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.08

A lA mesA del PARlAment

Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Dolors Montserrat i Culleré, Diputada, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent proposta de resolució, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Política Territorial.

exPosiCió de motius

La carretera comarcal BP-2151 es troba en unes con-
dicions que no són adequades en atenció al volum de 

trànsit que per aquesta via hi circula. Concretament, les 
condicions de la via empitjoren en el tram comprés entre 
Sant Pere de Riudebitlles i Sant Sadurní d’Anoia.

Aquesta carretera és també una de les principals vies 
de connexions amb els eixos viaris del seu entorn, ja 
que és eix entre la AP-7 i Sant Sadurní d’Anoia fins a 
la intersecció amb la C-15 entre Igualada i Vilanova i 
la Geltrú. Aquest caràcter d’eix de connexió és una de 
les causes del seu elevat trànsit, el que sens dubte ha 
contribuït al desenvolupament econòmic que aquesta 
zona està patint en els últims anys.

Els nous polígons industrials de Sant Quintí de Medio-
na, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit i Sant Sadurní 
d’Anoia, així com el sector vitivinícola, necessita per el 
seu desenvolupament unes infraestructures de qualitat. 
Donat que una part important del trànsit que suporta 
aquesta via es correspon a transport pesat i que les con-
dicions de la carretera comarcal BP-2151 no són ade-
quades per al aquest trànsit, ni contribueixen a la forta 
i implantada activitat econòmica de la zona, cal que 
les Administracions Públiques actuïn amb l’objectiu de 
millorar l’actual situació d’aquesta via comarcal.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

PRoPostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a, que d’acord amb la Diputació de Barcelona, 
s’impulsin el projecte de rehabilitació de la carretera 
BP-2151, per tal que abans de la pròxima campanya 
de la verema, es realitzin com a accions prioritàries en 
aquesta via la millora del ferm, el seu eixamplament, 
així com la supressió de les corbes més pronunciades.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2008

Josep Llobet i Navarro Dolors Montserrat i Culleré

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediments	relatius	als	informes	de	
fiscalització	2/2008,	3/2008,	7/2008,	
12/2008	i	13/2008
Tram. 256-00029/08, 256-00030/08, 
256-00034/08, 256-00036/08 i 256-00037/08
 
Correcció d’errades de publicació (BOPC 
343)

 

N. de la R.: En el BOPC 343, del 3 de novembre de 
2008, a la pàg. 15, es van publicar, per error, els conei-
xements dels informes de fiscalització. Per consegüent, 
aquests tràmits queden anul·lats.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	l’aplicació	de	la	Llei	de	
l’Estat	39/2006,	de	promoció	de	l’auto-
nomia	personal	i	atenció	a	les	persones	
en	situació	de	dependència
Tram. 302-00125/08

Esmenes presentades
Reg. 35349 i 35422 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 12.11.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 35349)

A lA mesA del PARlAment

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep Lluís Cleries 
i González, Diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència. (Tram. 302-00125/08)

1 esmenA núm. 1
D’addició 
G. P. de Convergència i Unió

d’un Punt 4. e)

Assegurar el dret a escollir entre el conjunt de prestaci-
ons i serveis establerts a la Llei de l’Estat 39/2006, de 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència.

2 esmenA núm. 2
D’addició 
G. P. de Convergència i Unió

d’un Punt 4. F)

Respectar el articles 17.1 i 18.1 de la Llei de l’Estat 
39/2006, que disposen que només es reconeixerà una 
prestació econòmica quan no sigui possible l’accés a 
un servei i que la prestació econòmica de cuidador no 
professional es reconeixerà excepcionalment quan la 
família ho sol·liciti, respectivament.

3 esmenA núm. 3
D’addició 
G. P. de Convergència i Unió

d’un Punt 4. g)

Aplicar i promoure l’article 19 de la Llei de l’Estat 
39/2006, que preveu la prestació econòmica d’assistent 
personal per aquelles persones que volen ser ateses en 
la pròpia llar.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Lluís Cleries i González
Portaveu del GP de CiU Diputat del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 35422)

A lA mesA del PARlAment

Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò 
que es determina a l’article 139.4 del Reglament de la 
Cambra, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació sobre el desplegament a 
Catalunya de la Llei 39/2006 de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència (tram. 302-00125/08).

Punt núm. 1

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

Punt 1.A)

Esmena de modificació: 

«La Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a les persones en situació de dependència ha 
significat el reconeixement d’un dret subjectiu i atendre 
les persones i famílies en situació de dependència. Un 
cop iniciat el seu desplegament és oportú revisar alguns 
aspectes del seu finançament per tal de garantir la seva 
viabilitat. En aquest sentit, la Llei de la Dependència 
estableix que es farà mitjançant un sistema mixt: a tra-
vés dels pressupostos de les administracions i amb el 
sistema de copagament per part de les persones usuàri-
es. Pel que fa a les administracions, la Llei estableix que 
es repartirà a parts iguals entre l’administració central 
i les CCAA. Però en el desplegament actual de la llei, 
el Govern de l’Estat no està aportant els recursos sufi-
cients i necessaris a les Comunitats Autònomes i molt 
especialment a Catalunya. Una prova d’això és que la 
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Generalitat de Catalunya aporta dues terceres parts del 
cost, i l’administració central la part restant.

2 esmenA núm. 2
De modificació i supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 1.b)

Esmena de modificació: 

«b) En aquests sentit constatem la necessitat que els 
pressupostos generals de l’Estat presentats al Congrés 
de Diputats aportin un finançament just i necessari pel 
desenvolupament de la Llei 39/2006, de 14 de desem-
bre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a 
les persones en situació de dependència a Catalunya ni a 
la resta de Comunitats Autònomes, i d’aprovar-se sense 
cap tipus de modificacions, comportarà un augment 
de l’aportació que haurà de realitzar la Generalitat de 
Catalunya per donar compliment al calendari d’apli-
cació de la llei [...]» 

3 esmenA núm. 3
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 1.C)

Esmena de supressió: 

«El Conveni de col·laboració entre l’administració Ge-
neral de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Catalu-
nya, per al desenvolupament del marc de cooperació 
interadministrativa previst en la Llei 39/2006, de 14 
de desembre de Promoció de I’autonomia Personal i 
Atenció a les persones en situació de dependència i per 
a I’establiment i finançament del nivell de protecció 
acordat, és injust per Catalunya en el marc de la resta 
de convenis de col·laboració amb les altres Comunitats 
Autònomes, tant en els recursos que aporta, en la dis-
tribució de I’esforç; de finançament de I’administració 
de l’Estat i I’administració de la Generalitat, com en 
les revisions de necessitats d’ajudes i de serveis que 
incorpora.»

Punt núm. 2

4 esmenA núm. 4
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 2.b)

Esmena de modificació

«b) Continuar cercant acords amb la resta de comuni-
tats autònomes per ampliar el finançament estatal [...]», 
que tingui en compte els següents criteris: 

1. Els pressupostos generals de l’Estat haurien de di-
ferenciar els crèdits destinats al mínim garantit i els 
corresponents al nivell acordat.

2. El nivell acordat hauria de contemplar el finança-
ment del manteniment del total de les places destinades 
a l’atenció dels beneficiaris de la Llei de la Dependència 
i no només les noves. Per a això s’hauria d’incrementar 
el fons destinats per finançar el nivell acordat.

3. Incrementar els imports del mínim garantit 2008 
adequant-los al cost real de les prestacions i al previst 
al finançament de la llei. L’import mínim ha de guar-
dar relació amb la intensitat de servei i l’actualització 
anual ha de ser com a mínim igual al de les prestacions 
econòmiques.

4. Creació per part de l’Administració General de 
l’Estat d’un fons addicional per a inversions de centres 
destinats a l’atenció de persones en situació de depen-
dència i per a la promoció de l’autonomia personal i 
per tota la inversió de noves places que han de suportar 
les CCAA.

5. Creació d’un fons addicional per a les despeses in-
directes de gestió de les prestacions de la Llei de la 
Dependència»

5 esmenA núm. 5
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 2.C)

Esmena de modificació: 

«c) Revisar les aportacions econòmiques realitzades a 
les Comunitats Autònomes per [...]»
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6 esmenA núm. 6
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 2.d)

Esmena de modificació: 

«d) Continuar millorant els processos de tramitació per 
tal de garantir una bona atenció a les persones benefi-
ciàries, en coordinació entre la Generalitat i les admi-
nistracions locals».

Punt núm. 3

7 esmenA núm. 7
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 3.A)

Esmena de modificació: 

«a) Continuar oferint el suport econòmic que el Govern 
de la Generalitat dóna als municipis per a desenvolupar, 
en l’àmbit de les seves competències, [...]»

8 esmenA núm. 8
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 3.b)

Esmena de modificació: nou punt 6

«6. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
d’un acord entre sindicats i patronals, per tal de millo-
rar les condicions laborals dels treballadors i treballa-
dores en l’àmbit de l’atenció a la dependència atès que 
aquestes són claus per millorar els serveis dedicats a 
la dependència.»

9 esmenA núm. 9
De modificació i supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 3.C)

Esmena de modificació: 

«c) Arbitrar les mesures necessàries Ratificar el com-
promís del Departament d’Acció Social i Ciutadania per 
a garantir que les famílies amb dependents amb valora-
ció positiva puguin cobrar la prestació reconeguda en 
el seu Pla Individual d’Atenció amb caràcter retroactiu 
des de la data de sol·licitud, malgrat la defunció de la 
persona beneficiaria.»

10 esmenA núm. 10
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 3.d)

Esmena de supressió: 

«d) Posar en marxa una línia d’avals per a les famílies i 
les persones que, tenint valoració positiva i havent optat 
per una plaça de residència, es trobin en llista d’espera 
i optin per una plaça de residència en una residència 
privada fins a obtenir la plaça de residència finançada 
per I’administració.»

11 esmenA núm. 11
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 3.e)

Esmena de supressió: 

«e) Garantir el pagament puntual a les residències amb 
places col·laboradores i concertades que evitin que les 
patronals i les entitats del tercer sector que les gestionen 
hagin de demanar crèdits per pagar a les seves treba-
lladores i treballadors.»

Fascicle segon



17 de novembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 353

46

TRAMITACIONS EN CURS

3.15.

12 esmenA núm. 12
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 3.F)

Esmena de modificació: 

«f) Continuar el seguiment, la coordinació i la trans-
parència en l’aplicació de la Llei, a través del Consell 
de Participació del Prodep, que està integrat per repre-
sentants tant d’usuaris com del sector. Continuar amb 
la coordinació i seguiment de la Llei especialment amb 
les administracions locals.»

Punt núm. 4

13 esmenA núm. 13
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 4.A)

Esmena de modificació: 

«a) Demanar a l’Estat que doti la llei dels fons neces-
saris per a garantir el calendari d’aplicació de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autono-
mia Personal i Atenció a les persones en situació de de-
pendència fins al 2015, aplicant les revisions necessàries 
per al compliment de la Ilei en els termes de qualitat i 
universalitat.»

14 esmenA núm. 14
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 4.b)

Esmena de modificació: 

«b) Incrementar els recursos destinats al sistema català 
d’atenció a la dependència, d’acord amb allò que pre-
veu el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya pel 2009.» 

15 esmenA núm. 15
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 4.C)

Esmena de supressió: 

«c) Elaborar les previsions pressupostaries necessàries 
per a evitar que en I’aplicació deis serveis previstos a la 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Au-
tonomia Personal i Atenció a les persones en situació de 
dependència i a la cartera de serveis del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, es demani copagament als 
ciutadans que, fruit del Pla Individual d’Atenció, se’ls 
reconegui la prestació d’un determinat servei.»

Punt núm. 5

16 esmenA núm. 16
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 5

Esmena de modificació: 

«5. El Parlament de Catalunya dóna suport al Depar-
tament [...]

Parlament de Catalunya, 11 de novembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, Portaveu GP ERC; Jaume Bosch i Mes-
tres, Portaveu GP ICV-EUiA

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	Servei	d’Ocupació	de	
Catalunya
Tram. 302-00128/08

Esmenes presentades
Reg. 35423 i 35424 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 12.11.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 35423)

A lA mesA del PARlAment

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb allò 
que disposa l’article 139 del Reglament de la Cambra, 
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presenta la següent esmena a la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el Servei d’Ocupació de 
Catalunya NT: 302-00128/VIII.

1 esmenA núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

del Punt númeRo 1: 

«Elaborar un projecte de Llei del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) per tal fer-lo més àgil davant la situ-
ació d’atur que hi ha a Catalunya i per tal de poder ga-
rantir que els aturats de Catalunya disposin d’un servei 
individualitzat de recol·locació en un termini màxim de 
tres mesos una vegada estiguin inscrits al SOC. [...]».

2 esmenA núm. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

del PRimeR inCís, del Punt 2: 

«Cursos intensius de reciclatge, gratuïts i remunerats, 
dins de les previsions pressupostàries, per a treballadors 
en atur (...).»

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2008

Carina Mejías Sánchez

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 35424)

A lA mesA del PARlAment

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò 
que es determina a l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenten les següents esme-
nes al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya  
(N. T. 302-00128/08).

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

de modiFiCACió de lA intRoduCCió del text de lA moCió. 
novA RedACCió: 

«El Parlament de Catalunya, davant l’important aug-
ment de l’atur que es produeix a Catalunya durant els 
últims onze mesos, fruit de la crisi global existent, insta 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a:»

2 esmenA núm. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

de modiFiCACió del Punt 1 del text de lA moCió. novA 
RedACCió: 

Modificar el decret de desplegament de la Llei del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya per continuar fent més 
àgil l’adaptació del SOC a la nova situació.

3 esmenA núm. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

de modiFiCACió del Punt 2 del text de lA moCió. novA 
RedACCió: 

Elaborar protocols específics de recol·locació per a tre-
balladors afectats per tancaments empresarials i expe-
dients de regulació d’ocupació segons els sectors tal i 
com indica l’Acord estratègic.

4 esmenA núm. 4
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

de  modiFiCACió del Punt 3 del text de lA moCió. novA 
RedACCió: 

Dur a terme, en col·laboració amb entitats no lucratives 
i fent especial incidència en el treball conjunt amb les 
entitats locals, un servei d’orientació professional per-
sonalitzat per a les persones en atur, per a la recerca 
d’una ocupació que s’ajusti a les seves característiques, 
en un nombre de 150.000 persones en un any.

5 esmenA núm. 5
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

de modiFiCACió del Punt 4 del text de lA moCió. novA 
RedACCió: 

Continuar reclamant a l’Estat la territorialització com-
pleta per comunitats autònomes dels recursos destinats 
a formació contínua.
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5 esmenA núm. 5
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De supressió dels punts 5, 6, 7, 8 i 9 del text de la 
Moció.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, Portaveu GP ERC; Jaume Bosch i Mes-
tres, Portaveu GP ICV-EuiA

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	polítiques	de	reacti-
vació	del	sector	productiu
Tram. 302-00129/08

Esmenes presentades
Reg. 35425 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 12.11.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 35425)

A lA mesA del PARlAment

Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent esmena de modificació a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre les políti-
ques de reactivació del sector productiu català (tram. 
302-00129/08).

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

1. Continuar la tasca d’implementació del model indus-
trial que prioritza la competitivitat del teixit productiu 
a través del foment de la innovació, la recerca i la in-
ternacionalització, així com en la creació d’un entorn 
atractiu per a les empreses, amb un marc normatiu i 
polític-institucional que el  faciliti.

2. Seguir treballant  per a establir un paquet de noves 
i més àmplies mesures extraordinàries i urgents, que 
permetin combatre la  crisi econòmica que afecta la 
indústria catalana.

3. Encarregar al Govern que insti el Govern de l’estat 
a desenvolupar un pla específic de rescat pel sector de 
l’automoció per tal d’abordar amb garanties les conse-
qüències més extremes de l’eventual crisi econòmica.

4. Mantenir les reunions periòdiques del Govern amb 
els agents socials i econòmics per fer seguiment del te-
mes industrials en general, i en concret pel que fa al 
sector de l’automoció. 

5. Continuar l’execució de totes les accions i mesures 
recollides en el nou Acord Estratègic per a la internaci-
onalització la qualitat de l’ocupació i la competitivitat 
de l’economia catalana 2008-2011, en concret les que 
fan referència a indústria.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP Esquerra; Jaume Bosch i 
Mestres, GP ICV-EUiA
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4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Situació	de	compatibilitat	o	d’incompa-
tibilitat	d’un	diputat
Tram. 234-00038/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 45, 12.11.2008, DSPC-P 64

Ple del PARlAment

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 de 
novembre de 2008, ha estudiat el dictamen de la Co-
missió de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 
11.2 del Reglament, ha adoptat la següent

ResoluCió

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades ma-
nifestades pel diputat Jordi Cuminal i Roquet relatives a 
la professió que exerceix i els càrrecs públics que ocupa, 
d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat del di-
putat Jordi Cuminal i Roquet.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2008

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual

Declaració	del	Parlament	de	Catalunya	
de	reconeixement	de	la	designació	de	
Barcelona	com	a	seu	del	Secretariat	de	
la	Unió	per	la	Mediterrània
Tram. 401-00026/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 45, 13.11.2008, DSPC-P 65

El dia 4 de novembre de 2008, en el marc de la cimera 
de ministres d’afers exteriors de la Unió Europea, es va 
designar la ciutat de Barcelona com a seu del Secretariat 
de la Unió per la Mediterrània.

Barcelona ha estat sempre una ciutat de vocació eu-
romediterrània inequívoca i escenari d’algunes de les 
trobades que han marcat la cooperació mediterrània i 
euromediterrània dels darrers anys: el 1975 fou la seu 

de la reunió d’estats riberencs, de la qual va sorgir la 
redacció del Pla d’acció per la Mediterrània; el 1995 la 
Conferència de Barcelona va veure néixer l’Associació 
Euromediterrània, i el 2005 va acollir la Cimera Euro-
mediterrània, que celebrava el desè aniversari.

Aquests fets demostren el paper de Barcelona com a 
símbol de l’esforç d’Europa i de la Mediterrània per a 
construir un futur comú i com a referent central en la 
construcció d’un espai de diàleg entre les ribes nord i 
sud de la Mediterrània, entre la Unió Europea i els seus 
veïns meridionals.

Per tot això, el Parlament de Catalunya expressa: 

– La satisfacció per la designació de Barcelona com a 
seu permanent del Secretariat de la Unió per la Medi-
terrània, que reconeix el paper de la ciutat com a punt 
de referència en el projecte euromediterrani i simbolitza 
el compromís amb el patrimoni del procés iniciat l’any 
1995 i amb els objectius de pau, prosperitat comparti-
da, estabilitat i seguretat enunciats en la Declaració de 
Barcelona.

– El suport a la ciutat, a l’Ajuntament de Barcelona, a la 
Generalitat i al Govern de l’Estat per a dur a terme les 
accions polítiques, administratives i logístiques neces-
sàries per a fer possible en el termini més breu possible 
la posada en funcionament del Secretariat de la Unió 
per la Mediterrània.

– El desig que en un període breu de temps s’arribi a una 
plena estructuració i posada en funcionament d’aquest 
organisme.

– La importància de la referència expressa que conté 
la declaració final de la cimera de ministres sobre la 
necessitat que la Unió per la Mediterrània tingui una 
dimensió parlamentària forta, que impulsi l’Assemblea 
Parlamentària Euromediterrània per a reforçar la legi-
timitat democràtica i la implicació ciutadana en la col-
laboració euromediterrània.

– El compromís de contribuir a concretar i donar una 
dimensió pràctica a l’apartat final de la declaració de 
la conferència de ministres, que expressa la necessi-
tat de promoure accions concretes de col·laboració, als 
nivells local i regional, en el marc de la Unió per la 
Mediterrània.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2008
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

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

Substitució de diputades
Reg. 35122 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 11.11.2008

Alta: Carina Mejías i Sánchez

Baixa: Belén Pajares i Ribas

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
108/VIII,	sobre	la	modernització	del	rec	
del	marge	esquerre	del	Segre	als	termes	
municipals	d’Alàs	i	Cerc,	la	Seu	d’Urgell	
i	Ribera	d’Urgellet	(Alt	Urgell)
Tram. 290-00085/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35243 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 11.11.2008

A lA mesA del PARlAment

Núm. de resolució: 290-00085/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 108/
VIII, sobre la modernització del rec del marge esquerre 
del Segre als termes municipals d’Alàs i Cerc, la Seu 
d’Urgell i Ribera d’Urgellet (Alt Urgell)

En compliment de la Resolució 108/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre la modernització del rec del marge 
esquerre del Segre als termes municipals d’Alàs i Cerc, 
la Seu d’Urgell i Ribera d’Urgellet (Alt Urgell) i d’acord 
amb el que disposen els articles 140.3 i 146.4 del Re-
glament del Parlament, en nom del consell executiu, em 
correspon informar del següent: 

En relació als termes de la Resolució 108/VIII, que insta 
al Govern a presentar en 12 mesos el projecte de millora 
del rec del marge esquerre del riu Segre, a la comarca 
de l’Alt Urgell, val a dir que, pel que fa estrictament 
referència a l’esmentat projecte, com a document tècnic, 
es troba en avançat estat de redacció.

No obstant això, s’ha de tenir en compte que els treballs 
del DAR per tal d’avançar en el temes que impliquen 
una acceptació prèvia dels beneficiaris afectats en deter-
minades actuacions, com poden ser la dels propietaris 
en el cas de les concentracions parcel·làries, o de les 8 
comunitats de regants, pel que fa a la unificació de les 
concessions d’aigua, a l’obtenció de una nova conces-
sió, afectada a mes per la tramitació de l’aprofitament 
hidroelèctric, val a dir que aquestes acceptacions i trà-
mits previs, poden condicionar el ritme real d’execució 
d’alguna de les obres contemplades en la Resolució de 
referència.

Barcelona, 5 novembre de 2008

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
194/VIII,	sobre	l’atenció	de	la	gent	gran	
polimedicada
Tram. 290-00157/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35106 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 11.11.2008

A lA mesA del PARlAment

Núm. de resolució: 290-00157/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 194/VIII, 
sobre l’atenció de la gent gran polimedicada

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 194/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre l’atenció de la gent gran polimedicada, 
respecte al seu compliment informem de les actuacions 
realitzades: 

Els medicaments constitueixen un dels principals recur-
sos terapèutics en el procés assistencial, ja que moltes de 
les intervencions preventives, com també la major part 
de les curatives, inclouen la utilització de medicaments 
com a mecanisme intermedi per obtenir un objectiu de 
salut concret.

Per una altra banda, la utilització de medicaments és 
més freqüent en la població gran ja que, en termes ge-
nerals, existeix un empitjorament de l’estat de salut en 
el transcurs de la vida d’una persona.
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El consum d’un nombre elevat de fàrmacs (polimedi-
cació) incrementa les probabilitats de que tingui lloc 
una interacció medicamentosa perillosa, o qualsevol 
altre efecte negatiu no esperat sobre l’estat de salut (re-
accions adverses, efectes secundaris,...). Així doncs, 
és necessari destinar una part important dels recursos 
per a garantir un ús racional dels medicaments per part 
d’aquesta població, on a més el grau de dependència és 
en moltes ocasions bastant alt.

En el marc de millorar la seguretat dels pacients per 
la utilització de medicaments, destacar les següents 
actuacions que s’han realitzat i/o s’estan duent terme, 
especialment en el marc del Programa de formació a la 
gent gran sobre el bon ús dels medicaments.

1. El Programa de formació a la gent gran sobre el bon 
ús dels medicaments: 

El Pla de Salut de Catalunya, document de planifica-
ció sanitària del Departament de Salut, recull entre els 
seus objectius de salut per als propers anys el següent: 
«D’aquí a l’any 2010 cal invertir la tendència creixent 
de la morbiditat derivada directament de la utilització 
de medicaments». Entre les activitats derivades d’aquest 
objectiu podem remarcar la que es defineix de la ma-
nera següent: «Establir programes d’educació sanitària 
sobre el bon ús dels medicaments adreçats als ciutadans 
i especialment a la gent gran».

En el darrer trimestre de l’any 2006, es va iniciar una 
prova pilot del Programa de formació a la gent gran 
sobre el bon ús dels medicaments, en poblacions de 
Tarragona i Lleida.

Els objectius principals d’aquest Programa són: 

– Incrementar l’efectivitat dels tractaments farmacolò-
gics crònics. 

– Incrementar les habilitats de les persones grans sobre 
l’ús dels medicaments, mitjançant activitats d’informa-
ció i educació sanitàries.

I els objectius específics són els següents: 

– Incrementar el grau de compliment terapèutic.

– Prevenir errors de medicació.

– Minimitzar els efectes de les reaccions adverses.

El disseny de la intervenció inclou l’organització d’uns 
tallers interactius impartits pels farmacèutics adreçat 
a les persones majors de 64 anys amb tractaments far-
macològics crònics. Aquests professionals han assistit i 
superat un curs específic de formació en tallers d’educa-
ció sanitària sobre utilització de medicaments per a les 
persones grans, organitzat conjuntament pel Departa-
ment de Salut, el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona 
i l’Associació de Farmacèutics Rurals de Catalunya.

Durant l’any 2007 es va avançar en la consolidació 
d’aquest model d’intervenció. Es varen dur a terme 88 
tallers en 35 poblacions (24 en 10 poblacions de Lleida 
i 64 en 25 municipis de Tarragona. En aquestes sessions 
hi ha haver un total de 2.200 assistents. Els resultats 
d’aquest model d’intervenció mostren la importància de 
l’apropament dels professionals i la gran resposta de la 
població, que mostra un grau de satisfacció elevat.

Per a l’any 2008 hi ha previst dur a terme 120 nous 
tallers en 40 municipis. S’han inclòs noves temàti-
ques. El ritme de desenvolupament dels tallers s’està 
acomplint d’acord amb el que s’havia previst. A més, 
s’han habilitat mecanismes per poder quantificar les 
intervencions que es realitzen pel farmacèutic en la 
resolució de consultes i de problemes relacionats amb 
els medicaments (PRM).

S’han previst 3 àmbits d’ampliació d’aquest programa: 

Pel que fa a l’ampliació en l’àmbit rural, durant l’any 
2009 està previst mantenir el nombre de sessions en 
la demarcació de Tarragona i ampliar el nombre de 
farmacèutics participants de manera que es puguin in-
crementar el nombre de sessions en les comarques de 
Lleida, arribant a un total de 140 sessions. D’altra ban-
da, també està previst iniciar la realització de sessions 
a les comarques de Girona.

En relació a la Implantació d’un Pla d’atenció i segui-
ment personalitzat a les persones grans polimedicades, 
s’ha dissenyat la implantació a desenvolupar com a prova 
pilot durant el proper any 2009, als municipis partici-
pants de Lleida i Tarragona i estendre’l en funció dels 
resultats. L’objectiu global del Pla d’atenció i seguiment 
personalitzat a les persones grans polimedicades és 
prevenir problemes relacionats amb els medicaments, 
especialment possibles interaccions i duplicitats medi-
camentoses en aquest grup de població. La metodologia 
de treball s’haurà d’especificar en protocols, seguint les 
tècniques provades que s’apliquen en el seguiment far-
macoterapèutic.

El tercer àmbit d’ampliació del Programa és l’adapta-
ció tant dels esquemes i metodologia de treball aplicats 
en l’àmbit rural a l’àmbit urbà. Les característiques de 
l’àmbit rural, en què els professionals sanitaris i els 
propis pacients es coneixen sovint personalment, ha 
afavorit el desenvolupament del Programa. Tanmateix, 
en l’àmbit urbà, cal desenvolupar un model amb me-
todologia diferent. Està previst estudiar conjuntament 
amb representants d’entitats representatives del sector 
les fórmules que permetin adaptar el model desenvolu-
pat en el Programa, o bé generar un nou model, per fer 
arribar amb eficàcia la formació sobre el bon ús dels 
medicaments a la gent gran en l’àmbit urbà.

2. Altres mesures: 

Finalment, esmentar que s’estan duent a terme altres 
mesures i desenvolupant instruments que permeten con-
tinuar optimitzant l’atenció farmacèutica a la gent gran 
polimedicada.

La implantació de la recepta electrònica té com a ob-
jectiu principal establir un sistema electrònic integrat 
dels processos de prescripció, dispensació, facturació i 
utilització de medicaments basats en les noves tecnolo-
gies de la informació i la comunicació, que possibiliti 
disposar de la informació en temps real de la prestació 
farmacèutica per part de tots els agents, amb l’objectiu 
de millorar l’atenció al ciutadà.

Durant el 2007 i fins a l’abril de 2008 s’ha desenvolupat 
a les Regions Sanitàries de Girona i Terres de l’Ebre 
la prova pilot del nou sistema de Recepta Electròni-
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ca. En concret, el pilot ha tingut lloc a 5 ABS, hi han 
participat 63 metges i 39 oficines de farmàcia i s’han 
assolit uns volums de 15.000 pacients i més de 300.000 
receptes dispensades.

La fase pilot ha evidenciat la viabilitat del model de Re-
cepta Electrònica implantat, tant a nivell operatiu com 
a nivell tecnològic, així com la bona acollida per part 
de professionals i pacients.

Amb aquestes condicions, el maig del 2008 s’inicià la 
implantació a la resta del territori català.

Els valors assolits el setembre 2008 són: 

– nombre de farmàcies que incorporen recepta elec-
trònica: 123 

– nombre de pacients dispensats amb recepta electrò-
nica: 45.006

– nombre de prescripcions electròniques acumulades: 
784.995 

Actualment, el projecte es troba centrat en l’avanç del 
desplegament de forma conjunta entre tots els agents en 
les RS Girona, Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, 
Lleida i l’Alt Pirineu i Aran.

El mòdul de self-audit és un software informàtic inte-
grat a l’e-CAP que facilita als facultatius d’atenció pri-
mària la revisió d’una manera sistemàtica dels pacients 
amb medicació activa susceptible de ser millorada a 
partir d’un exercici d’autoavaluació professional; a més 
a més els hi facilita la gestió del canvi i/o suspensió de 
medicació, quan aquests ho consideren necessari. Tant 
la reducció de pacients amb duplicitats terapèutiques 
com ara la de polimedicats són objectius assistencials 
incentivats enguany als acords de gestió dels equips 
d’atenció primària i a les DPO individuals dels faculta-
tius d’aquest nivell assistencial.

D’entre els resultats fins ara observats, destacar que 
inicialment s’han detectat 169.264 incidències de trac-
taments redundants a tot l’ICS (2,9% de la població 
assignada). Després de 6 mesos, els metges han revisat 
el tractament de 87.867 pacients (el 52% dels pacients 
previstos). El major nombre de pacients s’ha revisat a 
Tarragona-Reus (72%), Terres de l’Ebre (71%) i Costa 
de Ponent (64%). S’han retirat del pla de medicació 
63.575 medicaments en 62.199 pacients (el 71% dels re-
visats), o sigui 1,02 medicaments per pacient. En relació 
als pacients polimedicats, s’han detectat 155.357 casos. 
D’aquests ja s’han revisat 42.756 (27,5%). S’han suspès 
tractaments en 6.389 pacients (15% dels revisats) amb 
la retirada de 21.246 envasos (3,3 per pacient).

D’altra banda, una vegada finalitzada la prova pilot del 
Nou model de prestació farmacèutica als centres re-
sidencials socials, es va procedir a l’elaboració de la 
proposta de Decret per a la implantació d’aquest mo-
del. Un cop finalitzada la fase d’informació pública, el 
projecte de decret s’ha tramitat a la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa a fi que es realitzin les 
consideracions oportunes.

Finalment, recordar també que segueixen desenvolu-
pant-se iniciatives endegades per entitats proveïdores 
de serveis sanitaris per tal de millorar el control de la 

polimedicació de la gent gran que viu a residències, mit-
jançant la col·laboració dels metges d’atenció primària i 
del Consell de Col·legis de farmacèutics. Destacar per 
exemple les activitats següents: 

– La detecció de pacients polimedicats segons grau de 
polimedicació (nombre de medicaments considerats en 
la detecció).

– La difusió dels casos de polimedicació detectats a 
gestors sanitaris, metges i farmacèutics d’atenció pri-
mària.

– El seguiment més freqüent per «gestió de casos» en 
els majors de 80 anys, que prenen deu o més medica-
ments i no tenen suport familiar/social. 

– La revisió de tractaments dels pacients polimedicats 
per part de professionals sanitaris, especialment metges 
i farmacèutics d’atenció primària. En alguns casos, en 
la revisió i seguiment també hi participa el personal 
d’infermeria. 

– La realització de sessions entre gestors sanitaris i met-
ges per tal d’avaluar els resultats i fer-ne el seguiment 
oportú.

– La formació a professionals en l’àmbit de la utilització 
de determinats fàrmacs en centres residencials socials i 
sobre el riscs de la polimedicació. 

– La coordinació amb la farmàcia comunitària per apli-
car el sistema personalitzat de dosificació (SPD).

– La inclusió d’alertes en la història clínica d’atenció 
primària dels pacients polimedicats.

– La revisió de la farmaciola del domicili del pacient.

– La posta en marxa d’un grup multidisciplinar per a 
l’anàlisi i la implementació de mesures de millora de la 
prescripció en el pacient polimedicat.

– La preparació d’unidosi per part del personal d’in-
fermeria.

– L’edició d’un tríptic informatiu adreçat als pacients 
amb el lema: «No acumulem medicaments a casa».

Barcelona, 3 de novembre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
208/VIII,	sobre	l’aprovació	d’un	sistema	
de	primes	compensatòries	pel	pasturat-
ge	en	terrenys	aptes	com	a	tallafocs
Tram. 290-00169/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35244 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 11.11.2008

A lA mesA del PARlAment

Núm. de resolució: 290-00169/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 208/
VIII, sobre l’aprovació d’un sistema de primes com-
pensatòries pel pasturatge en terrenys aptes com a ta-
llafocs

En compliment de la Resolució 208/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre l’aprovació d’un sistema de primes 
compensatòries pel pasturatge en terrenys aptes com a 
tallafocs i d’acord amb el que disposen els articles 140.3 
i 146.4 del Reglament del Parlament, en nom del consell 
executiu, em correspon informar del següent: 

S’ha donat compliment a la Resolució 208/VIII sobre 
l’aprovació d’un sistema de primes compensatòries en 
terrenys aptes com a tallafocs, per quant, en el PDR 
2007-2013 aprovat, s’ha inclòs una mesura, actualment 
aplicable com a mesura agroambiental, que contempla 
la concessió d’unes primes anuals, en funció de la caba-
na ramadera que realitzi el compromís del pasturatge, 
de les quantitats següents: 

Boví 66 euros/ha-any durant 5 anys
Oví 74 euros/ha-any durant 5 anys
Cabrum 61 euros/ha-any durant 5 anys

Així doncs, i amb aquests ajuts, dels que es podran 
beneficiar les explotacions agràries amb ramaderia de 
boví, oví i cabrum, que subscriguin els corresponents 
compromisos, per les superfícies auxiliables dins de les 
àrees delimitades pel DMAiH, com a perímetres de 
protecció prioritària per l’eleva’t risc d’incendi, es dona 
compliment als temes plantejats a la resolució.

Barcelona, 5 novembre de 2008

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
209/VIII,	sobre	el	manteniment	del	pro-
jecte	del	canal	Segarra-Garrigues
Tram. 290-00170/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35241 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 11.11.2008

A lA mesA del PARlAment

Núm. de resolució: 290-00170/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 209/VIII, 
sobre el manteniment del projecte del canal Segarra-
Garrigues

En compliment de la Resolució 209/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre el manteniment del projecte del 
canal Segarra-Garrigues i d’acord amb el que disposen 
els articles 140.3 i 146.4 del Reglament del Parlament, 
en nom del consell executiu, em correspon informar 
del següent: 

Respecte al grau de compliment dels punts de la Reso-
lució 209/VIII, val a dir que: 

Punt 1: 

El sol fet de titar endavant tot el procés de tramitació, i 
l’esforç pressupostari que han permès l’execució d’unes 
obres de la magnitud del Canal del Segarra-Garrigues, 
es la prova mes evident de que s’ha assumit, que aquesta 
obra, com es diu a la Resolució, es «altament benefici-
osa per a tota la societat lleidatana, i especialment, per 
als propietaris de terres incloses en la zona regable del 
Canal», de manera que pot assegurar-se que, el grau de 
compliment d’aquest 1er. punt es total.

Punt 2: 

Si tenim en compte que les obres i actuacions d’aquest 
gran projecte, s’estan executant d’acord amb les progra-
macions i previsions establertes, també pot afirmar-se 
que, en aquests 2on. punt, el grau de compliment va més 
enllà del que diu la pròpia resolució.

Barcelona, 5 novembre de 2008

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
250/VIII,	sobre	el	Pla	de	suport	al	sector	
vitivinícola
Tram. 290-00210/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35345 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 11.11.2008

A lA mesA del PARlAment

Núm. de resolució: 290-00210/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 250/
VIII, sobre el Pla de suport al sector vitivinícola

En compliment de la Resolució 250/VIII del Parlament 
de Catalunya, sobre el Pla de suport al sector vitiviní-
cola i d’acord amb el que disposen els articles 140.3 i 
146.4 del Reglament del Parlament, en nom del consell 
executiu, em correspon informar del següent: 

a) En quant al primer punt, es va presentar per escrit al 
MARM la proposta sobre el Pla estatal de suport en el 
sentit que es fes una distribució del total de recursos que 
corresponen a l’Estat per les CCAA autònomes.

En el cas nostre es va presentar un estudi on es feia un 
càlcul de repartiment que tenia en compte la producció 
de vi de Denominació d’origen basant-nos en el model 
que recolzés el vi de qualitat i, per tant, les mesures i els 
recursos havien d’anar destinats en aquesta línia.

La proposta, tot i ser raonada, no va ser contemplada 
per part del MARM i tampoc després que aquest tema 
fos plantejat reiteradament en les reunions celebrades 
al MARM amb representants de les CCAA; en realitat 
cal dir que només Euskadi i Catalunya van defensar el 
criteri de la regionalització.

b) Pel que fa al RD 1244/2008, de 18 de juliol, que 
regula el potencial de producció vitícola, es va negociar 
la participació de les CCAA en el procés de sol·licitud i 
resolució de les peticions per l’abandonament definitiu 
de la vinya d’acord amb els criteris determinats per la 
mateixa OCM del vi.

En aquest sentit es va participar en la determinació de 
prioritats i també en el procediment a seguir, el qual 
va venir regulat en l’Ordre AAR/370/2008 de 29 de 
juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de 
l’ajut a l’abandonament de la vinya per a la campanya 
2008-2009, i es convoquen els ajuts corresponents.

c) Hem instat al Govern de l’Estat a destinar integra-
ment la part de la OCM destinada a mesures de de-
senvolupament rural. Hem insistit en totes les ocasions 
que s’ha tractat el tema i a hores d’ara encara no tenim 
cap informació sobre com pensa encarar el tema el Mi-
nisteri.

d) En tot aquest procés s’ha tingut en compte les or-
ganitzacions i entitats del sector membres de la Taula 
Sectorial. Per una banda s’ha passat a consulta totes les 
disposicions que s’han anat generant al llarg d’aquest 
procés demanant les seves opinions (la darrera ha estat 
aquesta mateixa setmana arran de la proposta de «RD 
para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
del sector vitivinícola español» que està tramitant el 
MARM). També s’han celebrat Taules Sectorials el 16 
de juny, el 16 de juliol i la propera està convocada per 
al 13 de novembre).

Barcelona, 4 de novembre de 2008

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	33/
VIII,	sobre	el	desplegament	de	l’Esta-
tut
Tram. 390-00033/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 35081 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.11.2008

A lA mesA del PARlAment

Joan Saura Laporta, conseller d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Particicipació de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament,

sol·liCito:

L’ampliació del termini per presentar l’informe de com-
pliment de la Moció 33/VIII (número de tramitació 
390-00033/08), sobre el desplegament de l’Estatut.

Barcelona, 6 de novembre de 2008

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Participació (reg. 35081).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 23 de 
desembre de 2008.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 11.11.2008.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	la	consellera	de	Justícia	
sobre	els	problemes	relatius	al	trasllat	
de	la	Ciutat	de	la	Justícia
Tram. 354-00117/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la 
sessió núm. 27, del 06.11.2008 (DSPC-C 417).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	el	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
sobre	la	detenció	de	presumptes	terro-
ristes	d’Al-Qaida	a	Barcelona
Tram. 354-00171/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 
06.11.2008 (DSPC-C 417).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	el	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
sobre	les	mesures	adoptades	pel	seu	
departament	per	a	garantir	el	submi-
nistrament	de	mercaderies,	la	segure-
tat	dels	transportistes	que	no	fan	vaga	
i	el	pas	per	la	Jonquera
Tram. 354-00172/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Educació	i	Universitats	amb	
els	consellers	d’Educació	i	de	Salut	so-
bre	el	programa	«Salut	i	escola»
Tram. 354-00174/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 23, 
del 06.11.2008 (DSPC-C 416).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	
el	conseller	d’Interior,	Relacions	Insti-
tucionals	i	Participació	perquè	informi	
sobre	les	raons	del	Govern	per	a	sus-
pendre	la	reunió	de	la	Comissió	Mixta	
de	Transferències	Estat	-	Generalitat	i	
desconvocar	la	reunió	de	la	Comissió	
Bilateral	Generalitat	-	Estat	i	sobre	l’es-
tat	de	les	negociacions	amb	el	Govern	
de	l’Estat	pel	traspàs	de	competències
Tram. 354-00175/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 36, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-
C 412).
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	de	Governació	i	Administraci-
ons	Públiques	sobre	la	política	de	per-
sonal	i	llocs	de	treball	eventuals	de	la	
Generalitat
Tram. 354-00179/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 36, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-
C 412).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	d’Interior,	Relacions	Instituci-
onals	i	Participació	sobre	els	acords	as-
solits	amb	la	vicepresidenta	del	Govern	
de	l’Estat
Tram. 354-00182/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 36, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-
C 412).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciu-
tadana	amb	el	conseller	d’Interior,	Rela-
cions	Institucionals	i	Participació	sobre	
la	coordinació	d’emergències	nuclears	
amb	relació	als	incidents	a	les	centrals	
nuclears	d’Ascó	i	Vandellòs	II
Tram. 354-00183/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 
06.11.2008 (DSPC-C 417).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	d’Interior,	Relacions	Instituci-
onals	i	Participació	sobre	l’actuació	del	
Govern	amb	relació	a	l’incendi	a	la	cen-
tral	nuclear	Vandellòs	II
Tram. 354-00184/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 36, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-
C 412).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	el	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
sobre	l’incendi	a	la	central	nuclear	Van-
dellòs	II
Tram. 354-00186/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 
06.11.2008 (DSPC-C 417).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	el	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
sobre	les	negociacions	amb	el	Govern	
de	l’Estat	en	matèria	de	finançament
Tram. 354-00187/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 
06.11.2008 (DSPC-C 417).
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Educació	i	Universitats	amb	
el	conseller	d’Educació	sobre	l’inici	del	
curs	2008-2009
Tram. 354-00191/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Educació 
i Universitats, tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 416).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	el	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
sobre	els	aldarulls	que	van	tenir	lloc	
durant	el	partit	entre	el	FC	Barcelona	i	
el	RCD	Espanyol	el	27	de	setembre	de	
2008	a	l’Estadi	Olímpic	Lluís	Companys,	
de	Barcelona
Tram. 354-00198/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la 
sessió núm. 27, del 06.11.2008 (DSPC-C 417).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	el	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
sobre	els	aldarulls	que	van	tenir	lloc	
durant	el	partit	entre	el	FC	Barcelona	i	
el	RCD	Espanyol	el	27	de	setembre	de	
2008	a	l’Estadi	Olímpic	Lluís	Companys,	
de	Barcelona
Tram. 354-00199/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la 
sessió núm. 27, del 06.11.2008 (DSPC-C 417).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	el	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
sobre	l’actuació	dels	Mossos	d’Esqua-
dra	durant	el	partit	entre	el	FC	Barcelo-
na	i	el	RCD	Espanyol	el	27	de	setembre	
de	2008	a	l’Estadi	Olímpic	Lluís	Com-
panys,	de	Barcelona
Tram. 354-00200/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la 
sessió núm. 27, del 06.11.2008 (DSPC-C 417).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	de	la	Vicepresidència	sobre	
les	pressions	a	entitats	esportives	per-
què	aportin	jugadors	a	les	seleccions	
catalanes
Tram. 354-00203/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 36, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-
C 412).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	
amb	el	conseller	de	Medi	Ambient	i	Ha-
bitatge	sobre	el	balanç	del	primer	any	
de	funcionament	del	Pacte	nacional	per	
l’habitatge	2007-2016	i	sobre	les	adap-
tacions	d’aquest	pacte	a	la	situació	de	
crisi
Tram. 354-00211/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carles Sala i Roca, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 35.164).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge, sessió del 11.11.2008.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Col·legi	de	Notaris	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
dels	recursos	contra	la	qualificació	ne-
gativa	dels	títols	o	les	clàusules	concre-
tes	en	matèria	de	dret	català	que	s’hagin	
d’inscriure	en	un	registre	de	la	propie-
tat,	mercantil	o	de	béns	mobles	de	Ca-
talunya
Tram. 352-00580/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Col·legi	de	Registradors	de	
la	Propietat,	Mercantils	i	de	Béns	Mo-
bles	de	Catalunya	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	dels	recursos	contra	la	qualifi-
cació	negativa	dels	títols	o	les	clàusules	
concretes	en	matèria	de	dret	català	que	
s’hagin	d’inscriure	en	un	registre	de	la	
propietat,	mercantil	o	de	béns	mobles	
de	Catalunya
Tram. 352-00581/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	de	Col·legis	d’Ad-
vocats	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	dels	recursos	contra	la	
qualificació	negativa	dels	títols	o	les	
clàusules	concretes	en	matèria	de	dret	
català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	re-
gistre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 352-00582/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Cumella	Gaminde,	degà	del	Col·legi	de	
Registradors	de	la	Propietat,	Mercan-
tils	i	de	Béns	Mobles	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	dels	recursos	
contra	la	qualificació	negativa	dels	títols	
o	les	clàusules	concretes	en	matèria	de	
dret	català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	
registre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 352-00583/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).
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Proposta	de	compareixença	de	Lluís	
Jou	i	Miravent,	notari,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	dels	recursos	contra	la	
qualificació	negativa	dels	títols	o	les	
clàusules	concretes	en	matèria	de	dret	
català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	re-
gistre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 352-00584/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Marsal	Guillamet,	professor	titular	de	
dret	civil,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
dels	recursos	contra	la	qualificació	ne-
gativa	dels	títols	o	les	clàusules	concre-
tes	en	matèria	de	dret	català	que	s’hagin	
d’inscriure	en	un	registre	de	la	propie-
tat,	mercantil	o	de	béns	mobles	de	Ca-
talunya
Tram. 352-00585/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Proposta	de	compareixença	de	Merce-
des	Tormo	Santoja,	registradora	de	la	
propietat,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
dels	recursos	contra	la	qualificació	ne-
gativa	dels	títols	o	les	clàusules	concre-
tes	en	matèria	de	dret	català	que	s’hagin	
d’inscriure	en	un	registre	de	la	propie-
tat,	mercantil	o	de	béns	mobles	de	Ca-
talunya
Tram. 352-00586/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Proposta	de	compareixença	de	José	
Alberto	Marín	Sánchez,	notari	i	profes-
sor	de	dret	notarial	de	la	Universitat	de	
Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	dels	recursos	contra	la	qualifica-
ció	negativa	dels	títols	o	les	clàusules	
concretes	en	matèria	de	dret	català	que	
s’hagin	d’inscriure	en	un	registre	de	la	
propietat,	mercantil	o	de	béns	mobles	
de	Catalunya
Tram. 352-00587/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).
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Proposta	de	compareixença	de	Pilar	
Blanco-Morales	Limones,	directora	ge-
neral	dels	Registres	i	del	Notariat,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	dels	recursos	
contra	la	qualificació	negativa	dels	títols	
o	les	clàusules	concretes	en	matèria	de	
dret	català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	
registre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 352-00588/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 
06.11.2008 (DSPC-C 417).

Proposta	de	compareixença	del	degà	
del	Col·legi	de	Notaris	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	dels	recursos	
contra	la	qualificació	negativa	dels	títols	
o	les	clàusules	concretes	en	matèria	de	
dret	català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	
registre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 352-00589/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 
06.11.2008 (DSPC-C 417).

Proposta	de	compareixença	d’Antò-
nia	Gil	Carrasco,	secretària	general	de	
la	Unió	Sindical	Obrera	de	Catalunya,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	políti-
ca	industrial
Tram. 352-00635/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34878).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Àlvarez,	secretari	general	de	la	
Unió	General	de	Treballadors	de	Cata-
lunya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
política	industrial
Tram. 352-00636/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34879).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Rosell,	president	de	Foment	del	Treball	
Nacional,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	política	industrial
Tram. 352-00637/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34880).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Miquel	
Valls	i	Maseda,	president	del	Consell	
General	de	Cambres	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	política	in-
dustrial
Tram. 352-00638/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34881).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.



Núm. 353 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 17 de novembre de 2008

61

INFORMACIÓ

4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Coscubiela,	secretari	general	de	Co-
missions	Obreres	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	política	in-
dustrial
Tram. 352-00639/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34882).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Tristany	i	Claret,	director	general	de	
l’Associació	Multisectorial	d’Empreses,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	políti-
ca	industrial
Tram. 352-00640/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34883).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Fran-
cesc	Xavier	Puig	i	Asensio,	director	de	
Negoci	Internacional	del	Banc	Sabadell,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	políti-
ca	industrial
Tram. 352-00641/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34884).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Xavier	
Carbonell,	director	gerent	de	la	Cambra	
de	Comerç	de	Barcelona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00642/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34885).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’Edu-
ard	Torrent	i	Pairó,	director	gerent	de	
la	Cambra	de	Comerç	de	Girona,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	política	in-
dustrial
Tram. 352-00643/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34886).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Bercial	i	Casbas,	director	gerent	de	la	
Cambra	de	Comerç	de	Sabadell,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	política	in-
dustrial
Tram. 352-00644/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34887).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.
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Proposta	de	compareixença	de	Natà-
lia	Ortega	Gómez,	secretària	general	
del	Centre	d’Estudis	i	Assessorament	
Metal·lúrgic,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	política	industrial
Tram. 352-00645/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34888).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
M.	Campanera	i	Raduà,	director	del	De-
partament	de	Promoció	Internacional	
del	Centre	Metal·lúrgic	de	Sabadell,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	política	in-
dustrial
Tram. 352-00646/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34889).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Ludevid	Anglada,	degà	del	Col·legi	d’Ar-
quitectes	de	Catalunya,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00647/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34890).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
B.	Casas	Onteniente,	degà	del	Col·legi	
d’Economistes	de	Catalunya,	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	política	indus-
trial
Tram. 352-00648/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34891 i 34961).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Rodríguez	de	la	Torre,	degà	del	Col·legi	
Oficial	d’Enginyeria	en	Informàtica	de	
Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	política	industrial
Tram. 352-00649/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34892).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Cañete	Martos,	secretari	general	de	PI-
MEC,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
política	industrial
Tram. 352-00650/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34893).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.
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Proposta	de	compareixença	d’Albano	
Sanchez-Ossorio	Sancho,	degà	del	Col-
legi	Oficial	d’Enginyeria	Tècnica	en	In-
formàtica	de	Catalunya,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00651/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34894).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Vallvé	Ribera,	degà	del	Col·legi	d’En-
ginyers	Industrials	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	política	in-
dustrial
Tram. 352-00652/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34895).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Ribó	Casaus,	degà	del	Col·legi	d’Engi-
nyers	Tècnics	Industrials	de	Barcelona,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	política	
industrial
Tram. 352-00653/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34896).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	José	
Costa	López,	degà	del	Col·legi	Oficial	
de	Químics	de	Catalunya,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00654/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34897).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Lluís	Sánchez	Cristóbal,	degà	del	Col-
legi	Oficial	de	Titulats	Mercantils	i	Em-
presarials	de	Barcelona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00655/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34898).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Xavier	
Cuadras,	director	de	l’Escola	Superior	
de	Comerç	Internacional,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00656/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34899).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.
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Proposta	de	compareixença	de	Pere	
Camprubí	i	Nieto,	director	d’Expansió	
de	la	Fira	de	Barcelona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00657/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34900).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Martí	
Colomer	i	Ribas,	president	de	l’Institut	
Industrial	de	Terrassa,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00658/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 34901).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Botey	i	Ramoneda,	president	de	la	Cam-
bra	d’Associacions	de	Parcel·listes	de	
Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	
dèficits	urbanístics
Tram. 352-00659/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Proposta	de	compareixença	de	Salva-
dor	Esteve	i	Figueras,	president	de	l’As-
sociació	Catalana	de	Municipis	i	Comar-
ques,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
la	millora	d’urbanitzacions	amb	dèficits	
urbanístics
Tram. 352-00660/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Proposta	de	compareixença	de	Manuel	
Bustos	Garrido,	president	de	la	Federa-
ció	de	Municipis	de	Catalunya,	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	la	millora	d’ur-
banitzacions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00661/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	l’Associació	Catalana	de	Muni-
cipis	i	Comarques	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	
amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00666/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).
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Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Federació	de	Municipis	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	
dèficits	urbanístics
Tram. 352-00667/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Cambra	d’Associacions	de	
Parcel·listes	de	Catalunya,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	la	millora	d’urbanit-
zacions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00668/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Diputació	de	Barcelona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	la	millora	
d’urbanitzacions	amb	dèficits	urbanís-
tics
Tram. 352-00669/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-
C 425).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Diputació	de	Tarragona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	la	millora	
d’urbanitzacions	amb	dèficits	urbanís-
tics
Tram. 352-00670/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-
C 425).

Proposta	de	compareixença	de	l’alcalde	
de	Masquefa,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	
dèficits	urbanístics
Tram. 352-00674/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-
C 425).

Proposta	de	compareixença	de	l’alcalde	
de	Tordera,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	
dèficits	urbanístics
Tram. 352-00675/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-
C 425).
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Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	Foment	del	Treball	Nacional,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	polí-
tica	industrial
Tram. 352-00677/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34933).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	PIMEC	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00678/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34933).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	del	secre-
tari	general	de	Comissions	Obreres	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	política	industrial
Tram. 352-00679/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34933).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	del	secre-
tari	general	de	la	Unió	General	de	Tre-
balladors	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00680/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34933).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	del	Consell	General	de	Cambres	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	política	industrial
Tram. 352-00681/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34933).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	del	degà	
del	Col·legi	d’Enginyers	Industrials	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	política	industrial
Tram. 352-00682/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34933).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.
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Proposta	de	compareixença	del	pre-
sident	del	Consell	de	Col·legis	d’Engi-
nyers	Tècnics	Industrials	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	política	
industrial
Tram. 352-00683/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34933).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	del	direc-
tor	general	del	Centre	Metal·lúrgic	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	política	in-
dustrial
Tram. 352-00684/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34933).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Agrupación	Española	del	
Género	de	Punto	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00685/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34933).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Institut	Industrial	de	Ter-
rassa	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
política	industrial
Tram. 352-00686/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34933).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	de	Cooperati-
ves	Agràries	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00687/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 34933).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	la	millora	d’urbanit-
zacions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00688/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	de	Municipis	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	
dèficits	urbanístics
Tram. 352-00689/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Proposta	de	compareixença	del	repre-
sentants	de	la	Cambra	d’Associacions	
de	Parcel·listes	de	Catalunya	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	la	millora	d’ur-
banitzacions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00690/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Fede-
ració	de	Municipis	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	la	millora	
d’urbanitzacions	amb	dèficits	urbanís-
tics
Tram. 352-00691/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	l’Asso-
ciació	Catalana	de	Municipis	i	Comar-
ques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
la	millora	d’urbanitzacions	amb	dèficits	
urbanístics
Tram. 352-00692/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Cam-
bra	d’Associacions	de	Parcel·listes	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	dèfi-
cits	urbanístics
Tram. 352-00693/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	del	Col·legi	
d’Ambientòlegs	de	Catalunya	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	la	millora	d’ur-
banitzacions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00694/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).
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Proposta	de	compareixença	d’un	re-
presentant	o	una	representant	de	l’Ob-
servatori	del	Paisatge	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	la	millora	d’urbanit-
zacions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00695/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Proposta	de	compareixença	de	Maurici	
Armengou	Iglesias,	gerent	de	Serveis	
d’Habitatge,	Urbanisme	i	Activitats	de	
la	Diputació	de	Barcelona,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	la	millora	d’urbanit-
zacions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 352-00696/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Foment	del	Treball	Nacional	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	política	
industrial
Tram. 352-00697/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 34972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	PIMEC	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00698/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 34972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Comissions	Obreres	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
política	industrial
Tram. 352-00699/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 34972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Unió	General	de	Treballa-
dors	de	Catalunya	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00700/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 34972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Unió	Sindical	Obrera	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	política	industrial
Tram. 352-00701/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 34972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Col·legi	d’Enginyers	Indus-
trials	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00702/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 34972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Boixareu,	president	del	Consell	Social	
de	la	Universitat	Politècnica	de	Catalu-
nya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
política	industrial
Tram. 352-00703/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 34972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	Joaquim	
Coello,	president	del	Consell	Social	de	
la	Universitat	de	Barcelona,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00704/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 34972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Oliver,	catedràtic	d’economia	aplicada	
de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelo-
na	i	coordinador	general	de	l’Acord	es-
tratègic	2005,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	política	industrial
Tram. 352-00705/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 34972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Castells,	director	de	l’Institut	Universita-
ri	de	Ciència	i	Tecnologia,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00706/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 34972).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.
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Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Cam-
bra	de	Comerç	de	Lleida	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00707/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Cam-
bra	de	Comerç	de	Manresa	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00708/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Cam-
bra	de	Comerç	de	Sabadell	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00709/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Cam-
bra	de	Comerç	de	Tàrrega	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00710/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Cam-
bra	de	Comerç	de	Terrassa	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00711/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Cam-
bra	de	Comerç	de	Valls	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00712/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.
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Proposta	de	compareixença	d’un	re-
presentant	o	una	representant	de	la	
Cambra	de	Comerç	de	Barcelona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	política	in-
dustrial
Tram. 352-00713/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Cam-
bra	de	Comerç	de	Girona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00714/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Cam-
bra	de	Comerç	de	Palamós	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00715/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Cam-
bra	de	Comerç	de	Reus	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00716/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Cam-
bra	de	Comerç	de	Sant	Feliu	de	Guíxols	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	política	
industrial
Tram. 352-00717/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	re-
presentant	o	una	representant	de	la	
Cambra	de	Comerç	de	Tarragona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	política	in-
dustrial
Tram. 352-00718/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.
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Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Cam-
bra	de	Comerç	de	Tortosa	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00719/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	l’Asso-
ciació	Multisectorial	d’Empreses	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	política	in-
dustrial
Tram. 352-00720/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	del	Centre	
d’Estudis	i	Assessorament	Metal·lúrgic	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	políti-
ca	industrial
Tram. 352-00721/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Fira	de	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	política	industrial
Tram. 352-00722/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	Foment	
del	Treball	Nacional	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00723/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	l’Associa-
ció	Espanyola	d’Exportadors	d’Electrò-
nica	i	Informàtica	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00724/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	PIMEC	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	políti-
ca	industrial
Tram. 352-00725/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	l’Institut	
Universitari	de	Ciència	i	Tecnologia	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	política	in-
dustrial
Tram. 352-00726/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Confe-
deració	Empresarial	Comarcal	de	Ter-
rassa	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
política	industrial
Tram. 352-00727/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	Comissi-
ons	Obreres	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 352-00728/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	o	una	representant	de	la	Unió	
General	de	Treballadors	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	políti-
ca	industrial
Tram. 352-00729/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 35072).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 13.11.2008.

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	pre-
sidenta	del	Tribunal	Superior	de	Justí-
cia	de	Catalunya	davant	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	per-
què	presenti	la	memòria	d’aquest	tribu-
nal	corresponent	al	2007
Tram. 356-00336/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).
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Sol·licitud	de	compareixença	d’Imma	Tu-
bella	Casadevall,	rectora	de	la	Universi-
tat	Oberta	de	Catalunya,	davant	la	Co-
missió	d’Educació	i	Universitats	perquè	
informi	de	les	actuacions	de	la	Universi-
tat	en	compliment	de	l’article	8	de	la	Llei	
3/1995,	de	reconeixement	de	la	Univer-
sitat	Oberta	de	Catalunya
Tram. 356-00338/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
23, tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 416).

Sol·licitud	de	compareixença	del	secre-
tari	general	d’Interior,	Relacions	Institu-
cionals	i	Participació	davant	la	Comissió	
de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	
perquè	informi	sobre	els	incidents	en	
què	l’intendent	en	cap	de	la	Guàrdia	Ur-
bana	de	Barcelona	va	resultar	ferit
Tram. 356-00341/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 
06.11.2008 (DSPC-C 417).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Ramon	
Piqué,	president	de	la	Comunitat	de	Re-
gants	del	Canal	de	Pinyana,	i	de	Ramon	
Carné,	president	de	la	Comunitat	Gene-
ral	de	Regants	dels	Canals	d’Urgell,	da-
vant	la	Comissió	d’Agricultura,	Rama-
deria	i	Pesca	perquè	expliquin	l’estat	
dels	regadius	i	la	possibilitat	de	moder-
nitzar-los
Tram. 356-00349/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 20, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 415).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
París	i	Piqué,	president	de	la	Comunitat	
General	de	Regants	del	Canal	Segarra-
Garrigues,	davant	la	Comissió	d’Agricul-
tura,	Ramaderia	i	Pesca	perquè	exposi	
el	seu	criteri	sobre	les	obres	del	canal	i	
el	seguiment	de	la	declaració	d’impacte	
ambiental,	sobre	l’acceptació	de	la	po-
sada	en	funcionament	dels	regadius	i	
sobre	la	directiva	europea	de	protecció	
d’ocells	esteparis
Tram. 356-00350/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 20, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 415).

Sol·licitud	de	compareixença	de	César	
Candás,	director	de	la	central	nuclear	
d’Ascó,	i	de	Manuel	Campoy	Gurrea,	
director	de	la	central	nuclear	de	Van-
dellòs,	davant	la	Comissió	de	Justícia,	
Dret	i	Seguretat	Ciutadana	perquè	in-
formin	sobre	els	incidents	en	ambdues	
centrals	en	els	darrers	mesos
Tram. 356-00353/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).
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Sol·licitud	de	compareixença	del	pre-
sident	de	la	Federació	de	Municipis	de	
Catalunya	davant	la	Comissió	d’Afers	
Institucionals	perquè	informi	sobre	
la	situació	del	finançament	dels	mu-
nicipis
Tram. 356-00354/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 36, 
tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 412).

Sol·licitud	de	compareixença	del	presi-
dent	de	l’Associació	Catalana	de	Muni-
cipis	i	Comarques	davant	la	Comissió	
d’Afers	Institucionals	perquè	informi	
sobre	la	situació	del	finançament	dels	
municipis
Tram. 356-00355/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 36, 
tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 412).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Albert	
Batlle,	secretari	de	Serveis	Penitencia-
ris,	Rehabilitació	i	Justícia	Juvenil,	da-
vant	la	Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Se-
guretat	Ciutadana	perquè	informi	sobre	
la	paralització	del	Pla	director	d’equipa-
ments	penitenciaris	2004-2010
Tram. 356-00359/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Pascal	
Brice,	cònsol	general	de	França	a	Bar-
celona,	davant	la	Comissió	d’Agricultu-
ra,	Ramaderia	i	Pesca	perquè	expliqui	
la	política	agrària	comuna
Tram. 356-00378/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 20, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 415).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Pe-
re	Vila	i	Fulcarà,	president	del	Consell	
d’Alcaldes	de	l’Alt	Empordà,	davant	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	perquè	informi	sobre	la	pro-
blemàtica	generada	per	la	prostitució	a	
l’Alt	Empordà
Tram. 356-00379/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 
06.11.2008 (DSPC-C 417).

Sol·licitud	de	compareixença	del	direc-
tor	del	Servei	Català	de	Trànsit	davant	
la	Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Segure-
tat	Ciutadana	perquè	expliqui	les	valora-
cions	i	les	conclusions	d’aquest	servei	
sobre	la	incidència	en	el	trànsit	de	la	li-
mitació	de	la	velocitat	a	l’àrea	metropo-
litana	de	Barcelona
Tram. 356-00381/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).
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4.53.10.

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	fiscal	
superior	de	Catalunya	davant	la	Comis-
sió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciuta-
dana	perquè	presenti	la	memòria	de	la	
Fiscalia	corresponent	al	2007
Tram. 356-00383/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana, en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

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

Sessió	 informativa	 de	 la	 Comissió	
d’Afers	Institucionals	amb	el	conseller	
de	Governació	i	Administracions	Públi-
ques	sobre	les	polítiques	i	l’actualitat	
del	Departament
Tram. 355-00073/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, del 05.11.2008 (DSPC-
C 412).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	sobre	
els	Drets	de	les	Dones	amb	el	conseller	
d’Interior,	Relacions	Institucionals	i	Par-
ticipació	sobre	les	polítiques	d’equitat	
de	gènere	i	les	mesures	contra	la	vio-
lència	masclista
Tram. 355-00079/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 19 de la Co-
missió sobre els Drets de les Dones, del 11.11.2008 
(DSPC-C 421).

Sessió	 informativa	 de	 la	 Comissió	
d’Agricultura,	Ramaderia	i	Pesca	amb	
el	conseller	d’Agricultura,	Alimentació	i	
Acció	Rural	sobre	els	ajuts	per	a	la	pro-
moció	de	productes	catalans
Tram. 355-00086/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 20 de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 05.11.2008 
(DSPC-C 415).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	amb	
la	consellera	de	Justícia	sobre	els	pro-
blemes	relatius	al	trasllat	de	la	Ciutat	
de	la	Justícia
Tram. 355-00095/08

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la 
sessió núm. 27, del 06.11.2008 (DSPC-C 417).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	amb	
el	conseller	d’Interior,	Relacions	Institu-
cionals	i	Participació	sobre	els	aldarulls	
que	van	tenir	lloc	durant	el	partit	entre	
el	FC	Barcelona	i	el	RCD	Espanyol	el	27	
de	setembre	de	2008	a	l’Estadi	Olímpic	
Lluís	Companys,	de	Barcelona
Tram. 355-00096/08

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la 
sessió núm. 27, del 06.11.2008 (DSPC-C 417).
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Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	amb	
el	conseller	d’Interior,	Relacions	Institu-
cionals	i	Participació	sobre	els	aldarulls	
que	van	tenir	lloc	durant	el	partit	entre	
el	FC	Barcelona	i	el	RCD	Espanyol	el	27	
de	setembre	de	2008	a	l’Estadi	Olímpic	
Lluís	Companys,	de	Barcelona
Tram. 355-00097/08

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la 
sessió núm. 27, del 06.11.2008 (DSPC-C 417).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	 i	Seguretat	Ciutadana	
amb	el	conseller	d’Interior,	Relacions	
Institucionals	i	Participació	sobre	l’ac-
tuació	dels	Mossos	d’Esquadra	durant	
el	partit	entre	el	FC	Barcelona	i	el	RCD	
Espanyol	el	27	de	setembre	de	2008	a	
l’Estadi	Olímpic	Lluís	Companys,	de	
Barcelona
Tram. 355-00098/08

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la 
sessió núm. 27, del 06.11.2008 (DSPC-C 417).

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

Compareixença	de	representants	del	
Consell	de	Col·legis	d’Advocats	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
dels	recursos	contra	la	qualificació	ne-
gativa	dels	títols	o	les	clàusules	concre-
tes	en	matèria	de	dret	català	que	s’hagin	
d’inscriure	en	un	registre	de	la	propie-
tat,	mercantil	o	de	béns	mobles	de	Ca-
talunya
Tram. 353-00310/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Compareixença	d’Antoni	Cumella	Ga-
minde,	degà	del	Col·legi	de	Registradors	
de	la	Propietat,	Mercantils	i	de	Béns	Mo-
bles	de	Catalunya,	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	dels	recursos	contra	la	qualifi-
cació	negativa	dels	títols	o	les	clàusules	
concretes	en	matèria	de	dret	català	que	
s’hagin	d’inscriure	en	un	registre	de	la	
propietat,	mercantil	o	de	béns	mobles	
de	Catalunya
Tram. 353-00311/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).
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Compareixença	de	Lluís	Jou	 i	Mira-
vent,	notari,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	dels	recursos	contra	la	qualifica-
ció	negativa	dels	títols	o	les	clàusules	
concretes	en	matèria	de	dret	català	que	
s’hagin	d’inscriure	en	un	registre	de	la	
propietat,	mercantil	o	de	béns	mobles	
de	Catalunya
Tram. 353-00312/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Compareixença	de	Joan	Marsal	Guilla-
met,	professor	titular	de	dret	civil,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	dels	recursos	
contra	la	qualificació	negativa	dels	títols	
o	les	clàusules	concretes	en	matèria	de	
dret	català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	
registre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 353-00313/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Compareixença	de	Mercedes	Tormo	
Santoja,	registradora	de	la	propietat,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	dels	recur-
sos	contra	la	qualificació	negativa	dels	
títols	o	les	clàusules	concretes	en	matè-
ria	de	dret	català	que	s’hagin	d’inscriure	
en	un	registre	de	la	propietat,	mercantil	
o	de	béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 353-00314/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Compareixença	de	José	Alberto	Marín	
Sánchez,	notari	i	professor	de	dret	nota-
rial	de	la	Universitat	de	Barcelona,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	dels	recursos	
contra	la	qualificació	negativa	dels	títols	
o	les	clàusules	concretes	en	matèria	de	
dret	català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	
registre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 353-00315/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).
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Compareixença	d’un	representant	o	una	
representant	de	la	Cambra	d’Associaci-
ons	de	Parcel·listes	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	la	millora	
d’urbanitzacions	amb	dèficits	urbanís-
tics
Tram. 353-00316/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Compareixença	d’un	representant	o	una	
representant	de	l’Associació	Catalana	
de	Municipis	i	Comarques	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	la	millora	d’urbanit-
zacions	amb	dèficits	urbanístics
Tram. 353-00317/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Compareixença	d’un	representant	o	una	
representant	de	la	Federació	de	Munici-
pis	de	Catalunya	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	
amb	dèficits	urbanístics
Tram. 353-00318/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Compareixença	d’un	representant	o	una	
representant	del	Col·legi	d’Ambientòlegs	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	
dèficits	urbanístics
Tram. 353-00319/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Compareixença	d’un	representant	o	una	
representant	de	l’Observatori	del	Pai-
satge	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
la	millora	d’urbanitzacions	amb	dèficits	
urbanístics
Tram. 353-00320/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).

Compareixença	de	Maurici	Armengou	
Iglesias,	gerent	de	Serveis	d’Habitatge,	
Urbanisme	i	Activitats	de	la	Diputació	
de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	la	millora	d’urbanitzacions	amb	
dèficits	urbanístics
Tram. 353-00321/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 28, 
tinguda el dia 13.11.2008 (DSPC-C 425).
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Compareixença	del	president	de	la	Fe-
deració	de	Municipis	de	Catalunya	da-
vant	la	Comissió	d’Afers	Institucionals	
perquè	informi	sobre	la	situació	del	fi-
nançament	dels	municipis
Tram. 357-00232/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 36, 
tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 412).

Compareixença	del	president	de	l’Asso-
ciació	Catalana	de	Municipis	i	Comar-
ques	davant	la	Comissió	d’Afers	Institu-
cionals	perquè	informi	sobre	la	situació	
del	finançament	dels	municipis
Tram. 357-00233/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 36, 
tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 412).

Compareixença	de	Ramon	Piqué,	pre-
sident	de	la	Comunitat	de	Regants	del	
Canal	de	Pinyana,	i	de	Ramon	Carné,	
president	de	la	Comunitat	General	de	
Regants	dels	Canals	d’Urgell,	davant	
la	Comissió	d’Agricultura,	Ramaderia	
i	Pesca	perquè	expliquin	l’estat	dels	
regadius	i	la	possibilitat	de	modernit-
zar-los
Tram. 357-00234/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 20, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 415).

Compareixença	de	Carme	Freixa	Zurita,	
psicòloga,	periodista	i	assessora	de	po-
lítiques	d’igualtat	i	nous	usos	del	temps,	
davant	la	Comissió	sobre	els	Drets	de	
les	Dones	perquè	expressi	la	seva	opi-
nió	i	les	seves	recomanacions	sobre	els	
nous	usos	del	temps,	la	conciliació	i	les	
polítiques	públiques	per	la	igualtat
Tram. 357-00113/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Co-
missió sobre els Drets de les Dones, del 11.11.2008 
(DSPC-C 421).

Compareixença	de	Neus	Payerol,	presi-
denta	de	l’Associació	Aprenem,	davant	
la	Comissió	de	Salut	perquè	expliqui	els	
objectius	d’aquesta	associació	i	la	pro-
blemàtica	de	l’autisme
Tram. 357-00204/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 25 de la Comissió 
de Salut, del 06.11.2008 (DSPC-C 418).

Compareixença	de	la	secretària	per	a	la	
Unió	Europea	davant	la	Comissió	d’Ac-
ció	Exterior	i	de	la	Unió	Europea	perquè	
informi	sobre	la	funció	del	Parlament	de	
Catalunya	en	el	seguiment	dels	proces-
sos	legislatius	i	de	control	de	les	insti-
tucions	europees	i	sobre	l’aplicació	del	
principi	de	subsidiarietat
Tram. 357-00206/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 06.11.2008 
(DSPC-C 419).
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Compareixença	dels	directors	de	les	
centrals	nuclears	d’Ascó	i	de	Vandellòs	
davant	la	Comissió	de	Justícia,	Dret	i	
Seguretat	Ciutadana	perquè	informin	
sobre	els	incidents	en	ambdues	cen-
trals	en	els	darrers	mesos
Tram. 357-00238/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Compareixença	del	director	del	Ser-
vei	Català	de	Trànsit	davant	la	Comis-
sió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciuta-
dana	perquè	expliqui	les	valoracions	i	
les	conclusions	d’aquest	servei	sobre	
la	incidència	en	el	trànsit	de	la	limitació	
de	la	velocitat	a	l’àrea	metropolitana	de	
Barcelona
Tram. 357-00239/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Compareixença	de	la	fiscal	superior	de	
Catalunya	davant	la	Comissió	de	Justí-
cia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	perquè	
presenti	la	memòria	de	la	Fiscalia	cor-
responent	al	2007
Tram. 357-00240/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).

Compareixença	de	Josep	París	i	Piqué,	
president	de	la	Comunitat	General	de	
Regants	del	Canal	Segarra-Garrigues,	
davant	la	Comissió	d’Agricultura,	Rama-
deria	i	Pesca	perquè	exposi	el	seu	criteri	
sobre	les	obres	del	canal	i	el	seguiment	
de	la	declaració	d’impacte	ambiental,	
sobre	l’acceptació	de	la	posada	en	fun-
cionament	dels	regadius	i	sobre	la	di-
rectiva	europea	de	protecció	d’ocells	
esteparis
Tram. 357-00235/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 20, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 415).

Compareixença	de	Pascal	Brice,	cònsol	
general	de	França	a	Barcelona,	davant	
la	Comissió	d’Agricultura,	Ramaderia	i	
Pesca	perquè	expliqui	la	política	agrà-
ria	comuna
Tram. 357-00236/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 20, tinguda el dia 05.11.2008 (DSPC-C 415).

Compareixença	de	la	presidenta	del	Tri-
bunal	Superior	de	Justícia	de	Catalunya	
davant	la	Comissió	de	Justícia,	Dret	i	
Seguretat	Ciutadana	perquè	presenti	la	
memòria	d’aquest	tribunal	corresponent	
al	2007
Tram. 357-00237/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana en la sessió núm. 27, tinguda el dia 06.11.2008 
(DSPC-C 417).
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe	del	Consell	de	l’Audiovisual	de	
Catalunya	sobre	l’observança	del	plu-
ralisme	polític	en	la	televisió	i	la	ràdio	
corresponent	al	juliol	del	2008
Tram. 337-00043/08

Presentació
President, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 34953 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 11.11.2008

Al PResident del PARlAment

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i la ràdio, mes 
de juliol de 2008 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 4 de novembre de 2008

Josep Maria Carbonell

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

Compareixença	d’Imma	Tubella	Casade-
vall,	rectora	de	la	Universitat	Oberta	de	
Catalunya,	davant	la	Comissió	d’Educa-
ció	i	Universitats	perquè	informi	de	les	
actuacions	de	la	Universitat	en	compli-
ment	de	l’article	8	de	la	Llei	3/1995,	de	
reconeixement	de	la	Universitat	Oberta	
de	Catalunya
Tram. 357-00241/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
23, tinguda el dia 06.11.2008 (DSPC-C 416).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Política	Cultural	amb	el	president	del	
Consell	de	l’Audiovisual	de	Catalunya	
sobre	el	contingut	de	l’acord	d’aquest	
consell	relatiu	a	l’adjudicació	del	con-
tracte	de	gestió	indirecta	del	servei	pú-
blic	de	radiodifusió	sonora	en	ones	mè-
triques	amb	modulació	de	freqüència
Tram. 359-00008/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: President, del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (reg. 35348).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 11.11.2008.
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En aquest context, la llei ha de preveure una protecció 
integral de tots els animals i no deixar al marge espec-
tacles com les curses de braus, ja que objectivament 
suposen un maltractament i comporten dolor i patiment 
per l’animal.

Tots aquests antecedents tracen un camí que mostra els 
canvis en la relació entre els humans i la resta d’animals, 
partint d’una visió absolutament antropocèntrica, en la 
que s’equiparaven animals i objectes, a una visió fomen-
tada, entre d’altres motius, en evidències científiques 
com la proximitat genètica entre espècies, o el fet que al 
capdavall, tots els animals som el resultat de processos 
evolutius paral·lels. El brau, (Bos primigenius taurus), 
és animal mamífer amb un sistema nerviós molt prò-
xim al de l’espècie humana, la qual cosa significa que 
compartim molts aspectes del nostre sistema neurològic 
i emotiu.

La consideració del brau com un ésser viu capaç de 
patir i la superació de la visió de la humanitat com a 
posseïdora de drets absoluts i il·limitats que permeten 
la pràctica de conductes destructives i violentes sobre 
els animals, ha arrelat en el sentiment de la societat 
catalana. Aquesta visió ja estat amb anterioritat presa en 
comú en països de gran tradició democràtica, en prohi-
bir en el passat l’existència d’aquest tipus d’espectacles. 
Aquesta major i creixent sensibilitat de la nostra societat 
cap a posicions favorables a la protecció dels animals, el 
descens prominent a Catalunya de l’afició a les curses de 
braus, el continuat rebuig que produeix en els estrangers 
que visiten el nostre país les curses de braus, les quals 
a més es nodreixen en part de diner públic, propicien 
un pas més i definitiu prohibint les curses de braus en 
totes les modalitats previstes legalment.

Recollint la inquietud de la societat catalana, a l’empara 
dels articles 148 i 149 de la Constitució, i dels articles 
46, 116, 144 i 189 de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya, es formula la següent

PRoPosiCió de llei

ARtiCle PRimeR 

S’afegeix una lletra, la f, a l’apartat 1 de l’article 6 del 
Text refós de la Llei de protecció dels animals, amb el 
text següent: 

«f. Les curses de braus i els espectacles amb braus que 
incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les «sorts» 
de la pica, les banderilles i l’estoc, així com els espec-
tacles taurins de qualsevol modalitat que es celebrin 
en les places de braus o fora d’elles, llevat de les festes 
amb bous a què es refereix la lletra b) del segon apartat 
de l’article 6.»

ARtiCle segon

Es suprimeix la lletra a) del segon apartat de l’article 6.

4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA LEGISLATIVA PO-
PULAR

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

Obertura de la tramitació
Reg. 34758 / Mesa del Parlament, 11.11.2008

Acord: de conformitat amb el que estableixen, concor-
dadament, els articles 1 al 6 de la Llei 1/2006, de 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular, i 100.d i 
concordants del Reglament, s’acorda d’admetre a tràmit 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008; així mateix, de conformitat 
amb l’article 6.5 s’acorda de comunicar-ho a la Comis-
sió de Control i a la Comissió Promotora de la Iniciati-
va Legislativa Popular, representada per Albert Guerra 
Gutiérrez, Jennifer Berengueras Rollin, Raúl Romero, 
Eric Gallego Fuentes, Anna Mulà i Arribas, Alejandra 
García Fernández, Manel Macià i Gallemí, Debora Par-
ris i Littler, Leonardo Héctor Anselmi, Helena Escoda 
Casas i Rut Carrillo Medela, de la Comissió Promotora, 
perquè la perfeccionin amb la recollida d’un mínim de 
50.000 signatures degudament autenticades, de confor-
mitat amb el que disposa la damunt dita llei.

PRoPosiCió de llei de modiFiCACió de l’ARtiCle 6 del text 
ReFós de lA llei de PRoteCCió dels AnimAls APRovAt Pel 
deCRet legislAtiu 2/2008, de 15 d’AbRil

exPosiCió de motius

A l’any 1988, Catalunya va ser capdavantera en dictar 
una Llei sobre protecció dels animals. La Llei 3/1988, 
del 4 de març, de protecció dels animals, va prohibir la 
construcció de noves places de braus. Aquesta Llei fou 
actualitzada i ampliada en diverses ocasions, sempre 
en la direcció d’un major reconeixement dels drets dels 
animals, entre les quals destaca la limitació d’accés a les 
places de les persones menors de catorze anys, en haver-
ne constatat el negatiu impacte emocional que produeix 
en les persones menors contemplar un espectacle violent 
com aquest.

La Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels ani-
mals, va considerar els animals com a organisme dotats 
de sensibilitat psíquica, a més de física, i va prohibir ex-
plícitament diverses formes d’espectacles amb animals 
que implicaven patiment o mort.
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temporalment un lloc de treball de responsable de ma-
gatzem, del grup C2 i nivell 4 (BOPC núm. 333, del 20 
d’octubre de 2008).

D’acord amb la base 7 d’aquesta convocatòria, el con-
curs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que obtingui 
la millor valoració de tots els mèrits al·legats i compor-
ta l’adscripció en comissió de serveis al lloc de treball 
convocat o, en el cas que la persona proposada no sigui 
funcionària de carrera, la provisió adopta el caràcter 
d’interina.

De conformitat amb el que estableix la base 7 de la con-
vocatòria, el 7 de novembre de 2008 la comissió tècni-
ca d’avaluació acorda formular la proposta de nomenar 
interí Josep Suriol i Busquets i adscriure’l provisional-
ment al lloc de treball de responsable de magatzem del 
Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

ACoRdA: 

Nomenar interí Josep Suriol i Busquets i adscriure’l pro-
visionalment al lloc de treball de responsable de magat-
zem del Departament d’Infraestructures, Equipaments i 
Seguretat, a partir de la data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada per la Llei de 
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2008 

Imma Folchi i Bonafonte

Secretària general

disPosiCions AddiCionAls 

PRimeRA

El Govern ha de determinar l’import de la compensació 
econòmica als titulars de drets subjectius afectats per 
l’entrada en vigor d’aquesta llei en el termini de 6 mesos 
i per mitjà del procediment administratiu corresponent, 
amb audiència dels interessats.

segonA

Els efectes econòmics d’aquesta llei es traslladen al 
pressupost de l’exercici següent al de la seva aprova-
ció.

disPosiCió deRogAtòRiA

Es deroguen quantes disposicions s’oposin, es contradi-
guin o siguin incompatibles amb el contingut d’aquesta 
Llei.

disPosiCió FinAl 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Barcelona, 28 d’octubre de 2008

Albert Guerra Gutiérrez, Jennifer Berengueras Rollin, 
Raul Romero, Eric Gallego Fuentes, Anna Mulà i Ar-
ribas, Alejandra García Fernández, Manel Macià i Ga-
llemí, Debora Parris i Litter, Leonardo Héctor Anselmi, 
Helena Escoda Casas, Rut Carrillo Medela

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	per	a	proveir	temporalment	un	
lloc	de	treball	de	responsable	de	magat-
zem	del	Departament	d’Infraestructures,	
Equipaments	i	Seguretat
Tram. 500-00015/08

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 11.11.2008

seCRetARiA geneRAl

ACoRd de lA mesA del PARlAment de l’11 de novembRe 
de 2008, de nomenAment de joseP suRiol busquets Com 
A FunCionARi inteRí

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 14 d’oc-
tubre de 2008, va convocar un concurs per a proveir 
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l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2008 

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament	d’uixeres	interines	del	
Parlament	de	Catalunya

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 11.11.2008

seCRetARiA geneRAl

En data 30 de juliol de 2008, la Mesa del Parlament 
va acordar nomenar els funcionaris que havien estat 
proposats pel tribunal del concurs oposició lliure per 
a proveir nou places d’uixer o uixera del Parlament de 
Catalunya, i es van incorporar en una llista d’espera els 
candidats aprovats que no havien estat proposats per a 
ésser nomenats funcionaris, per tal de cobrir temporal-
ment les vacants que es poguessin produir.

Atesa la necessitat urgent de cobrir diversos llocs de 
treball d’uixer o uixera del Parlament actualment va-
cants i fins a la reincorporació de les persones titulars 
de les respectives places, els quals en aquests moments 
són baixa per incapacitat temporal o es troben en altres 
llocs de treball en comissió de serveis.

De conformitat amb el que disposa la base 8.7 de la 
convocatòria del concurs oposició lliure per a prove-
ir nou places d’uixer o uixera del Parlament de Cata-
lunya (BOPC núm. 232, del 20 de març de 2008), la 
qual determina que s’han de nomenar per a la provisió 
temporal de vacants, d’entre els cinc primers candidats 
aprovats, els qui s’adeqüin millor, per llurs mèrits, al 
lloc a proveir.

Atès que Montserrat Bermudo Ferrer, Maria Dolors 
Fernández Parada, Montserrat Gallofré Bernat i Sofia 
Toro Fernández compleixen els requisits necessaris per 
a ocupar provisionalment aquests llocs de treball.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit establert pels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalu-
nya, amb relació a l’òrgan de representació del personal 
del Parlament.

Atès el que disposen els articles 33 i 34 dels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament 

Concurs	per	a	proveir	temporalment	
dos	llocs	d’uixer	o	uixera	especialitzat	
en	identificació
Tram. 500-00016/08

Adscripció
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 11.11.2008

seCRetARiA geneRAl

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 14 d’oc-
tubre de 2008, va convocar un concurs per a proveir 
temporalment dos llocs de treball d’uixer o uixera es-
pecialitzat en identificació del Parlament de Catalunya, 
del grup C2 i nivell 4 (BOPC núm. 333, del 20 d’octubre 
de 2008).

D’acord amb la base 7 d’aquesta convocatòria, el con-
curs s’ha de resoldre a favor dels aspirants que obtinguin 
la millor valoració de tots els mèrits al·legats i comporta 
l’adscripció en comissió de serveis als llocs de treball 
convocats o, en el cas que les persones proposades no 
siguin funcionàries de carrera, la provisió adopta el ca-
ràcter d’interina.

De conformitat amb el que estableix la base 7 de la 
convocatòria, els dies 7 i 10 de novembre de 2008 la 
comissió tècnica d’avaluació acorda formular la propos-
ta d’adscripció en comissió de serveis de Manel Quiles 
Sánchez i Lluís Alonso Lacarra als llocs de treball d’ui-
xer o uixera especialitzat en identificació del Parlament 
de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

ACoRdA: 

Adscriure en comissió de serveis Manel Quiles Sánchez 
i Lluís Alonso Lacarra als llocs de treball d’uixer o 
uixera especialitzat en identificació del Parlament de 
Catalunya, a partir de la data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada per la Llei de 
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de 
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en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

ACoRdA: 

Nomenar Montserrat Bermudo Ferrer, Maria Dolors 
Fernández Parada, Montserrat Gallofré Bernat i Sofia 
Toro Fernández uixeres interines del Parlament de Ca-
talunya, a partir de la data de la presa de possessió i 
fins a la reincorporació de les persones titulars de les 
respectives places.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada per la Llei de 
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
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	Tram. 250-01225/08
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre les places vacants de jutges i secretaris judicials dels jutjats del Vendrell (Baix Penedès)
	Tram. 250-01253/08
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’equips de diàlisi a l’Hospital del Vendrell (Baix Penedès)
	Tram. 250-01275/08
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la difusió i la projecció de la diversitat cultural i lingüística de l’Estat espanyol per mitjà de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola
	Tram. 250-01393/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la gratuïtat del transport públic per a les persones amb discapacitat intel·lectual al Montsià
	Tram. 250-01394/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la gratuïtat del transport públic per a les persones amb discapacitat intel·lectual a la Val d’Aran
	Tram. 250-01395/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la formació dels metges forenses en malalties mentals i sobre l’increment del nombre de metges forenses en els partits judicials
	Tram. 250-01396/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’estació de tren de Figaró-Montmany (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01397/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en funcionament d’un centre d’atenció primària a Martorelles (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01398/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de l’oferta de places de l’Escola Oficial d’Idiomes del Vallès Oriental
	Tram. 250-01399/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament i la posada en funcionament del baixador de Renfe de Llerona, a les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01400/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de la factoria de Nissan a Barcelona
	Tram. 250-01401/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el Pla educatiu d’entorn del barri del Baró de Viver, de Barcelona
	Tram. 250-01402/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el Pla educatiu d’entorn del barri del Bon Pastor, de Barcelona
	Tram. 250-01403/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el Pla educatiu d’entorn de la Zona Franca, de Barcelona
	Tram. 250-01404/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una llar d’infants al barri de la Trinitat, de Barcelona, per al curs 2009-2010
	Tram. 250-01405/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment dels controls de consum de drogues als conductors
	Tram. 250-01406/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la neteja de senyals, cruïlles i rotondes de la xarxa viària
	Tram. 250-01407/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aplicació de la normativa vigent en matèria d’usos lingüístics en la senyalització i en els cartells d’informació general dels establiments oberts al públic
	Tram. 250-01408/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’impuls del projecte de rehabilitació de la carretera BP-2151
	Tram. 250-01409/08
	Presentació



	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediments relatius als informes de fiscalització 2/2008, 3/2008, 7/2008, 12/2008 i 13/2008
	Tram. 256-00029/08, 256-00030/08, 256-00034/08, 256-00036/08 i 256-00037/08
	 
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 343)



	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
	Tram. 302-00125/08
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 302-00128/08
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de reactivació del sector productiu
	Tram. 302-00129/08
	Esmenes presentades






	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
	Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un diputat
	Tram. 234-00038/08
	Adopció
	Declaració del Parlament de Catalunya de reconeixement de la designació de Barcelona com a seu del Secretariat de la Unió per la Mediterrània
	Tram. 401-00026/08
	Lectura en el Ple





	4.45.	Composició dels òrgans de la cambra
	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió d’Educació i Universitats
	Tram. 410-00009/08
	Substitució de diputats




	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 108/VIII, sobre la modernització del rec del marge esquerre del Segre als termes municipals d’Alàs i Cerc, la Seu d’Urgell i Ribera d’Urgellet (Alt Urgell)
	Tram. 290-00085/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 194/VIII, sobre l’atenció de la gent gran polimedicada
	Tram. 290-00157/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 208/VIII, sobre l’aprovació d’un sistema de primes compensatòries pel pasturatge en terrenys aptes com a tallafocs
	Tram. 290-00169/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 209/VIII, sobre el manteniment del projecte del canal Segarra-Garrigues
	Tram. 290-00170/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 250/VIII, sobre el Pla de suport al sector vitivinícola
	Tram. 290-00210/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 33/VIII, sobre el desplegament de l’Estatut
	Tram. 390-00033/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes






	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb la consellera de Justícia sobre els problemes relatius al trasllat de la Ciutat de la Justícia
	Tram. 354-00117/08
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre la detenció de presumptes terroristes d’Al-Qaida a Barcelona
	Tram. 354-00171/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre les mesures adoptades pel seu departament per a garantir el subministrament de mercaderies, la seguretat dels transportistes que no fan vaga i el pas per la Jonquera
	Tram. 354-00172/08
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació i Universitats amb els consellers d’Educació i de Salut sobre el programa «Salut i escola»
	Tram. 354-00174/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació perquè informi sobre les raons del Govern per a suspendre la reunió de la Comissió Mixta de Transferències Estat - Generalitat i desconvocar la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat i sobre l’estat de les negociacions amb el Govern de l’Estat pel traspàs de competències
	Tram. 354-00175/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de Governació i Administracions Públiques sobre la política de personal i llocs de treball eventuals de la Generalitat
	Tram. 354-00179/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre els acords assolits amb la vicepresidenta del Govern de l’Estat
	Tram. 354-00182/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre la coordinació d’emergències nuclears amb relació als incidents a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs II
	Tram. 354-00183/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre l’actuació del Govern amb relació a l’incendi a la central nuclear Vandellòs II
	Tram. 354-00184/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre l’incendi a la central nuclear Vandellòs II
	Tram. 354-00186/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre les negociacions amb el Govern de l’Estat en matèria de finançament
	Tram. 354-00187/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller d’Educació sobre l’inici del curs 2008-2009
	Tram. 354-00191/08
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre els aldarulls que van tenir lloc durant el partit entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, de Barcelona
	Tram. 354-00198/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre els aldarulls que van tenir lloc durant el partit entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, de Barcelona
	Tram. 354-00199/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant el partit entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, de Barcelona
	Tram. 354-00200/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Vicepresidència sobre les pressions a entitats esportives perquè aportin jugadors a les seleccions catalanes
	Tram. 354-00203/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge sobre el balanç del primer any de funcionament del Pacte nacional per l’habitatge 2007-2016 i sobre les adaptacions d’aquest pacte a la situació de crisi
	Tram. 354-00211/08
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de representants del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 352-00580/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 352-00581/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 352-00582/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Cumella Gaminde, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 352-00583/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Jou i Miravent, notari, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 352-00584/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Marsal Guillamet, professor titular de dret civil, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 352-00585/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Mercedes Tormo Santoja, registradora de la propietat, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 352-00586/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Alberto Marín Sánchez, notari i professor de dret notarial de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 352-00587/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pilar Blanco-Morales Limones, directora general dels Registres i del Notariat, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 352-00588/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 352-00589/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antònia Gil Carrasco, secretària general de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00635/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Àlvarez, secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00636/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Rosell, president de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00637/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, president del Consell General de Cambres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00638/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Coscubiela, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00639/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Tristany i Claret, director general de l’Associació Multisectorial d’Empreses, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00640/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francesc Xavier Puig i Asensio, director de Negoci Internacional del Banc Sabadell, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00641/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Carbonell, director gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00642/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Eduard Torrent i Pairó, director gerent de la Cambra de Comerç de Girona, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00643/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Bercial i Casbas, director gerent de la Cambra de Comerç de Sabadell, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00644/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Natàlia Ortega Gómez, secretària general del Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00645/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep M. Campanera i Raduà, director del Departament de Promoció Internacional del Centre Metal·lúrgic de Sabadell, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00646/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Ludevid Anglada, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00647/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan B. Casas Onteniente, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00648/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Rodríguez de la Torre, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00649/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Cañete Martos, secretari general de PIMEC, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00650/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Albano Sanchez-Ossorio Sancho, degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00651/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Vallvé Ribera, degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00652/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ribó Casaus, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00653/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Costa López, degà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00654/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Lluís Sánchez Cristóbal, degà del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00655/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Cuadras, director de l’Escola Superior de Comerç Internacional, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00656/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Camprubí i Nieto, director d’Expansió de la Fira de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00657/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Martí Colomer i Ribas, president de l’Institut Industrial de Terrassa, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00658/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Botey i Ramoneda, president de la Cambra d’Associacions de Parcel·listes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00659/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Salvador Esteve i Figueras, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00660/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Bustos Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00661/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00666/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00667/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Cambra d’Associacions de Parcel·listes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00668/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00669/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00670/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’alcalde de Masquefa, amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00674/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’alcalde de Tordera, amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00675/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00677/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de PIMEC amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00678/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del secretari general de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00679/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00680/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00681/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00682/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00683/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del director general del Centre Metal·lúrgic amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00684/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Agrupación Española del Género de Punto amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00685/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Institut Industrial de Terrassa amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00686/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00687/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00688/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00689/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del representants de la Cambra d’Associacions de Parcel·listes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00690/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00691/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00692/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra d’Associacions de Parcel·listes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00693/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00694/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de l’Observatori del Paisatge amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00695/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maurici Armengou Iglesias, gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 352-00696/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00697/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de PIMEC amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00698/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00699/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00700/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00701/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00702/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Boixareu, president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00703/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença Joaquim Coello, president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00704/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Oliver, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador general de l’Acord estratègic 2005, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00705/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Castells, director de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia, amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00706/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra de Comerç de Lleida amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00707/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra de Comerç de Manresa amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00708/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra de Comerç de Sabadell amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00709/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra de Comerç de Tàrrega amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00710/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra de Comerç de Terrassa amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00711/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra de Comerç de Valls amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00712/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra de Comerç de Barcelona amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00713/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra de Comerç de Girona amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00714/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra de Comerç de Palamós amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00715/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra de Comerç de Reus amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00716/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00717/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra de Comerç de Tarragona amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00718/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Cambra de Comerç de Tortosa amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00719/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de l’Associació Multisectorial d’Empreses amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00720/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant del Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00721/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Fira de Barcelona amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00722/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00723/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de l’Associació Espanyola d’Exportadors d’Electrònica i Informàtica amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00724/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de PIMEC amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00725/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00726/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00727/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00728/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un representant o una representant de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de política industrial
	Tram. 352-00729/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè presenti la memòria d’aquest tribunal corresponent al 2007
	Tram. 356-00336/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Imma Tubella Casadevall, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Educació i Universitats perquè informi de les actuacions de la Universitat en compliment de l’article 8 de la Llei 3/1995, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya
	Tram. 356-00338/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior, Relacions Institucionals i Participació davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre els incidents en què l’intendent en cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona va resultar ferit
	Tram. 356-00341/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ramon Piqué, president de la Comunitat de Regants del Canal de Pinyana, i de Ramon Carné, president de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè expliquin l’estat dels regadius i la possibilitat de modernitzar-los
	Tram. 356-00349/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep París i Piqué, president de la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè exposi el seu criteri sobre les obres del canal i el seguiment de la declaració d’impacte ambiental, sobre l’acceptació de la posada en funcionament dels regadius i sobre la directiva europea de protecció d’ocells esteparis
	Tram. 356-00350/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de César Candás, director de la central nuclear d’Ascó, i de Manuel Campoy Gurrea, director de la central nuclear de Vandellòs, davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè informin sobre els incidents en ambdues centrals en els darrers mesos
	Tram. 356-00353/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del finançament dels municipis
	Tram. 356-00354/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del finançament dels municipis
	Tram. 356-00355/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Albert Batlle, secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre la paralització del Pla director d’equipaments penitenciaris 2004-2010
	Tram. 356-00359/08
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Pascal Brice, cònsol general de França a Barcelona, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè expliqui la política agrària comuna
	Tram. 356-00378/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Pere Vila i Fulcarà, president del Consell d’Alcaldes de l’Alt Empordà, davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre la problemàtica generada per la prostitució a l’Alt Empordà
	Tram. 356-00379/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè expliqui les valoracions i les conclusions d’aquest servei sobre la incidència en el trànsit de la limitació de la velocitat a l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 356-00381/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la fiscal superior de Catalunya davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè presenti la memòria de la Fiscalia corresponent al 2007
	Tram. 356-00383/08
	Acord sobre la sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de Governació i Administracions Públiques sobre les polítiques i l’actualitat del Departament
	Tram. 355-00073/08
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió sobre els Drets de les Dones amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre les polítiques d’equitat de gènere i les mesures contra la violència masclista
	Tram. 355-00079/08
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre els ajuts per a la promoció de productes catalans
	Tram. 355-00086/08
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb la consellera de Justícia sobre els problemes relatius al trasllat de la Ciutat de la Justícia
	Tram. 355-00095/08
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre els aldarulls que van tenir lloc durant el partit entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, de Barcelona
	Tram. 355-00096/08
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre els aldarulls que van tenir lloc durant el partit entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, de Barcelona
	Tram. 355-00097/08
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant el partit entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, de Barcelona
	Tram. 355-00098/08
	Acord de tenir la sessió informativa



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de representants del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 353-00310/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Antoni Cumella Gaminde, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 353-00311/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Lluís Jou i Miravent, notari, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 353-00312/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Marsal Guillamet, professor titular de dret civil, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 353-00313/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Mercedes Tormo Santoja, registradora de la propietat, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 353-00314/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de José Alberto Marín Sánchez, notari i professor de dret notarial de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
	Tram. 353-00315/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’un representant o una representant de la Cambra d’Associacions de Parcel·listes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 353-00316/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’un representant o una representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 353-00317/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’un representant o una representant de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 353-00318/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’un representant o una representant del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 353-00319/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’un representant o una representant de l’Observatori del Paisatge amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 353-00320/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Maurici Armengou Iglesias, gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 353-00321/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Carme Freixa Zurita, psicòloga, periodista i assessora de polítiques d’igualtat i nous usos del temps, davant la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè expressi la seva opinió i les seves recomanacions sobre els nous usos del temps, la conciliació i les polítiques públiques per la igualtat
	Tram. 357-00113/08
	Substanciació


	Compareixença de Neus Payerol, presidenta de l’Associació Aprenem, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els objectius d’aquesta associació i la problemàtica de l’autisme
	Tram. 357-00204/08
	Substanciació


	Compareixença de la secretària per a la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre la funció del Parlament de Catalunya en el seguiment dels processos legislatius i de control de les institucions europees i sobre l’aplicació del principi de subsidiarietat
	Tram. 357-00206/08
	Substanciació


	Compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del finançament dels municipis
	Tram. 357-00232/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del finançament dels municipis
	Tram. 357-00233/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Ramon Piqué, president de la Comunitat de Regants del Canal de Pinyana, i de Ramon Carné, president de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè expliquin l’estat dels regadius i la possibilitat de modernitzar-los
	Tram. 357-00234/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep París i Piqué, president de la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè exposi el seu criteri sobre les obres del canal i el seguiment de la declaració d’impacte ambiental, sobre l’acceptació de la posada en funcionament dels regadius i sobre la directiva europea de protecció d’ocells esteparis
	Tram. 357-00235/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Pascal Brice, cònsol general de França a Barcelona, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè expliqui la política agrària comuna
	Tram. 357-00236/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè presenti la memòria d’aquest tribunal corresponent al 2007
	Tram. 357-00237/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença dels directors de les centrals nuclears d’Ascó i de Vandellòs davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè informin sobre els incidents en ambdues centrals en els darrers mesos
	Tram. 357-00238/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè expliqui les valoracions i les conclusions d’aquest servei sobre la incidència en el trànsit de la limitació de la velocitat a l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 357-00239/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de la fiscal superior de Catalunya davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè presenti la memòria de la Fiscalia corresponent al 2007
	Tram. 357-00240/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Imma Tubella Casadevall, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Educació i Universitats perquè informi de les actuacions de la Universitat en compliment de l’article 8 de la Llei 3/1995, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya
	Tram. 357-00241/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Sessió informativa de la Comissió de Política Cultural amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el contingut de l’acord d’aquest consell relatiu a l’adjudicació del contracte de gestió indirecta del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència
	Tram. 359-00008/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió





	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i del Govern, i d’altres òrgans
	4.70.10.	Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al juliol del 2008
	Tram. 337-00043/08
	Presentació


	4.89.	Propostes d’iniciativa legislativa popular
	Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 202-00050/08
	Obertura de la tramitació
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