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

1.10.	 Resolucions

Resolució 381/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regulació de la pràctica del surf 
d’estel
Tram. 250-01273/08
Adopció p. 13

Resolució 382/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’ampliació del tram de l’autovia A-2 
entre Tàrrega i Lleida
Tram. 250-01276/08
Adopció p. 13

Resolució 383/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’acceleració de l’execució dels treballs 
pendents a l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 250-01356/08
Adopció p. 13

Resolució 384/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la possibilitat que la carretera TV-7211 
entre Reus i Constantí es converteixi en una via 
ràpida
Tram. 250-01335/08
Adopció p. 14

Resolució 385/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’acord amb les administracions locals 
de les poblacions costaneres del Maresme per a 
incorporar un carril bici en els projectes d’urbanit-
zació, millora i interconnexió dels diversos passeigs 
marítims
Tram. 250-01282/08
Adopció p. 14

Resolució 386/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la continuació al Camp de Tarragona 
dels treballs sobre barreres amb elements de pro-
tecció de la integritat física dels motoristes en cas 
d’accident
Tram. 250-01333/08
Adopció p. 15

Resolució 387/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de la seguretat viària de la 
intersecció de la carretera C-35 amb la BV-5301, a 
Santa Maria de Palautordera
Tram. 250-01237/08
Adopció p. 15

Resolució 391/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual es designa la diputada que ha de 
defensar davant el Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 27.1 del Reial 
decret legislatiu 1/1995, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut dels treballadors
Tram. 271-00008/08
Adopció p. 16

Resolució 392/VIII del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’elegeixen els vint-i-un membres del 
Consell Assessor de Continguts i de Programació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 284-00008/08
Adopció p. 16

1.15.	 Mocions

Moció 44/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre les persones que van perdre la vida com a 
conseqüència del temporal del 23 i el 24 de gener 
de 2009
Tram. 302-00148/08
Aprovació p. 17

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política 
per a afrontar la crisi econòmica en el sector del 
comerç
Tram. 300-00182/08
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre els objectius i 
les finalitats de la política d’acció exterior
Tram. 300-00183/08
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre les delega-
cions a l’exterior
Tram. 300-00184/08
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de 
les zones de protecció especial per als ocells en la 
producció agrícola i en la construcció de les infraes-
tructures de regadius
Tram. 300-00185/08
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de 
la legislació en matèria de persones en situació de 
dependència
Tram. 300-00186/08
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de reactivació de l’economia productiva i la indústria 
en el context de crisi econòmica
Tram. 300-00187/08
Substanciació p. 18
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1.30.	 Altres	tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 8/2008, referent a la Universitat de Barcelona, 
corresponent als exercicis 2004 i 2005
Tram. 258-00015/08
Coneixement de l’Informe p. 18

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 10/2008, referent a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, corresponent als exercicis 2004 i 2005
Tram. 258-00016/08
Coneixement de l’Informe p. 18

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 19/2008, referent al Compte general de les 
corporacions locals, corresponent al 2005
Tram. 258-00019/08
Coneixement de l’Informe p. 18

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

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

2.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de prestacions i ajuts a 
les famílies amb fills o filles a càrrec
Tram. 202-00040/08
Debat de totalitat p. 19
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 19

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la situació me-
diambiental de l’Escola Mestral, de Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01185/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un pla bàsic de prevenció d’incendis forestals al 
Parc Natural de l’Alt Pirineu
Tram. 250-01195/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre l’actuació de 
l’empresa Adigsa a la plaça Primer de Maig del barri 
de Torreforta, de Tarragona
Tram. 250-01212/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les quantitats pactades per la Generalitat per a la 
rehabilitació del barri del Carmel, de Barcelona
Tram. 250-01220/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la retirada i 
l’emmagatzematge de material hidràulic en un solar 
de l’Agència Catalana de l’Aigua a Vilanova de Sau 
(Osona)
Tram. 250-01223/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la redacció 
del Pla bàsic d’extinció d’incendis del Parc Natural 
del Montsant
Tram. 250-01229/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la inclusió d’un 
pla bàsic d’extinció d’incendis en la constitució del 
Parc Natural de la Muntanyes de Prades
Tram. 250-01241/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la neteja de la 
llera de l’Ondara
Tram. 250-01268/08
Retirada p. 20

Proposta de resolució sobre la protecció i 
l’inventari de les basses dels Pèlags, de Vilobí del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-01271/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’estacions depuradores d’aigües residuals al 
Priorat
Tram. 250-01294/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la captura 
d’ocells amb vesc
Tram. 250-01305/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la introducció 
d’espècies de fauna salvatge en el medi natural del 
Pirineu i la redacció de l’avantprojecte de llei de la 
biodiversitat
Tram. 250-01308/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a reduir els atacs del voltor comú en la ramaderia 
de muntanya
Tram. 250-01309/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la determina-
ció dels plans d’usos i de gestió i del finançament de 
les zones de protecció especial per als ocells
Tram. 250-01325/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la superfície 
protegida de les zones de protecció especial per als 
ocells a les comarques de Lleida
Tram. 250-01326/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una xarxa de dipòsits pluvials en localitats del li-
toral i el prelitoral
Tram. 250-01328/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’estació depuradora d’aigües residuals de la Bisbal 
d’Empordà (Baix Empordà)
Tram. 250-01337/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre l’anul·lació 
de les mesures de disminució de la mobilitat a les 
vies de la primera corona de l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 250-01374/08
Retirada p. 21

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el sistema de protecció civil
Tram. 302-00147/08
Rebuig p. 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les conseqüències de la crisi econòmica 
en el mercat laboral
Tram. 302-00149/08
Rebuig p. 21
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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 de regulació del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 200-00051/08
Debat de totalitat p. 22
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió p. 22
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini per a proposar compareixences p. 22

Projecte de llei del Síndic de Greuges
Tram. 200-00052/08
Debat de totalitat p. 22
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Mixt p. 22
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini per a proposar compareixences p. 22

Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 200-00054/08
Esmenes a la totalitat p. 23

Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya
Tram. 200-00055/08
Esmenes a la totalitat p. 23

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei per a la prohibició del cul-
tiu de productes agrícoles modificats genèticament
Tram. 202-00027/08
Inici de la tramitació parlamentària p. 24

Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de 
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya
Tram. 202-00060/08
Presentació p. 26

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

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

Procediment per a designar vint-i-un 
membres del Consell Assessor de Continguts i de 
Programació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
Tram. 284-00008/08
Rectificació del text presentat p. 26

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció d’un centre d’atenció primària 
i un centre de salut mental a les antigues casernes 
de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 250-01454/08
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de l’article 71 de la Llei 18/2007, del dret a 
l’habitatge
Tram. 250-01477/08
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre l’equiparació 
de l’edat de jubilació als seixanta anys entre els 
Mossos d’Esquadra, la Policia Foral de Navarra i 
l’Ertzaintza
Tram. 250-01485/08
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre la campanya 
«Plantem pel planeta» del Programa de les Nacions 
Unides per al Medi Ambient
Tram. 250-01493/08
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre la regularit-
zació de vies d’accés per a vehicles motoritzats en 
zones rurals
Tram. 250-01507/08
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre el disseny del 
traçat de la variant sud de Lleida d’acord amb la 
moció que l’Ajuntament de Lleida va aprovar el 27 
de juliol de 2006
Tram. 250-01516/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la Convenció 
de la UNESCO sobre la protecció i la promoció de 
la diversitat de les expressions culturals
Tram. 250-01517/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’impuls a la 
construcció d’un edifici residencial i social per a 
persones sordcegues i afectades per la síndrome 
de Rett
Tram. 250-01518/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
la taxa per activitats de control i inspecció sanitària 
en escorxadors, sales d’especejament i de trans-
formació de la caça i altres establiments alimentaris 
subjectes a control oficial
Tram. 250-01519/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
documentació relativa al concurs per a l’adjudicació 
d’emissores de ràdio de freqüència modulada
Tram. 250-01520/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un calendari de pagament de subvencions als sec-
tors agrícola i ramader
Tram. 250-01521/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Alma-
celles (Segrià)
Tram. 250-01522/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la participació 
de la Generalitat en la construcció de l’Hotel Casa-
teva, a Barcelona, per a familiars d’infants ingressats 
amb tractaments mèdics llargs
Tram. 250-01523/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre les obres de 
reforma i ampliació del CEIP El Cim, a Teià (Ma-
resme)
Tram. 250-01524/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el subministra-
ment d’aigua de boca a l’àmbit del Consorci d’Aigües 
de Tarragona i a diversos municipis de l’Ebre i sobre 
la qualitat de l’aigua i la protecció del riu
Tram. 250-01525/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla urgent per a resoldre la sequera de l’Alt 
Empordà
Tram. 250-01526/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31
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Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures de sensibilització i prevenció de malalties 
d’origen tropical
Tram. 250-01527/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la planificació 
d’un passeig de ronda a la Costa Brava
Tram. 250-01528/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la freqüència de pas de la línia d’autobusos entre 
Maçanet de la Selva i l’estació de tren de Maçanet-
Massanes
Tram. 250-01529/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat a Girona amb la 
totalitat dels municipis de la Selva
Tram. 250-01530/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la gratuïtat del transport públic escolar a tota la co-
marca de la Selva
Tram. 250-01531/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de sistemes d’informació i de comunicació al túnel 
de Parpers i a l’autopista C-60
Tram. 250-01532/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una targeta de transport metropolità per als me-
nors de trenta anys
Tram. 250-01533/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb el Govern de l’Estat del traspàs dels recur-
sos econòmics per a l’establiment d’un règim propi 
d’ajuts per a l’accés a l’habitatge
Tram. 250-01534/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb el Govern de l’Estat d’un millor tracte fiscal per 
als contractes de lloguer amb opció a compra
Tram. 250-01535/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
línia d’ajuts per a famílies, unitats convivencials i per-
sones amb especials dificultats en el pagament del 
lloguer o la hipoteca
Tram. 250-01536/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
observatori de seguiment dels terminis de pagament 
i de la morositat
Tram. 250-01537/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució el requeriment al Go-
vern de l’Estat d’ajuts per als municipis afectats pel 
temporal del 26 de desembre
Tram. 250-01538/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’ajuts als municipis afectats pel temporal del 26 
de desembre
Tram. 250-01539/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’ajuts i l’establiment d’una línia de crèdits tous per 
a l’empresariat afectat pel temporal del 26 de de-
sembre
Tram. 250-01540/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una línia d’ajuts i subvencions per als municipis 
de la Costa Brava afectats pel temporal del 26 de 
desembre
Tram. 250-01541/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el requeriment 
al Govern de l’Estat perquè executi el pla d’obres de 
millorament i arranjament de la platja de s’Albanell i 
del port de Blanes (Selva)
Tram. 250-01542/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
places de batxillerat a l’institut d’educació secundària 
del barri de Sant Salvador, de Tarragona
Tram. 250-01543/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’increment de 
les tarifes del transport públic de l’àrea metropolitana 
de Barcelona per al 2009
Tram. 250-01544/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la connexió 
ferroviària de la terminal sud de l’aeroport de Bar-
celona
Tram. 250-01545/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la parada dels 
trens de la línia 2 de rodalia a l’estació del Prat de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01546/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la construc-
ció i la posada en funcionament d’una residència 
per a malalts d’Alzheimer al Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-01547/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la dotació amb 
els recursos econòmics necessaris de les partides 
pressupostàries del Departament d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural corresponents al contracte 
global d’explotació i al relleu generacional al camp
Tram. 250-01548/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el finançament 
pel Govern de l’Estat de la construcció de l’estació 
del tren d’alta velocitat de la Sagrera, a Barcelona
Tram. 250-01549/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la integració en 
la Comissió Catalunya 2014 de representants dels 
municipis dels pobles, viles i ciutats que van tenir 
protagonisme en la Guerra de Successió
Tram. 250-01550/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la reedició del 
fullet Ruta 1714 incorporant-hi tres monuments de-
dicats a la memòria del general Moragues
Tram. 250-01551/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
del CEIP La Torreta, a la Roca del Vallès (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-01552/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou gimnàs del CEIP Salvador Espriu, de Gra-
nollers (Vallès Oriental)
Tram. 250-01553/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35
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Proposta de resolució sobre la construcció 
del tercer centre d’educació infantil i primària a Sant 
Feliu de Codines (Vallès Oriental)
Tram. 250-01554/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària a Sant Feliu de 
Codines (Vallès Oriental)
Tram. 250-01555/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària a Santa Maria de 
Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-01556/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària a Sant Esteve de 
Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-01557/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària a Sant Feliu de Codi-
nes (Vallès Oriental)
Tram. 250-01558/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària a Martorelles (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-01559/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària a Llinars del Vallès 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-01560/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre les obres 
d’ampliació i millorament del CEIP Damià Mateu, a 
Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01561/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el CAP Bon 
Pastor, de Barcelona
Tram. 250-01562/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el Pla integral 
d’urgències mèdiques
Tram. 250-01563/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
del sistema de pantalles de vidre als accessos i les 
sortides de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat 
i sobre l’increment del control per a evitar l’accés 
sense títol de transport vàlid
Tram. 250-01564/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la compensa-
ció econòmica per als propietaris dels habitatges i 
els edificis annexos i els solars no construïts situats 
al barri de l’Estació, a Sallent (Bages)
Tram. 250-01565/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la sentència del Tribunal Suprem que confirma 
l’obligació de demanar la llengua habitual de l’infant 
en el procés de preinscripció d’educació infantil i 
primària
Tram. 250-01566/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la segregació 
d’una part del terme municipal de Tarragona per a 
constituir el municipi de la Canonja
Tram. 250-01567/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la implantació 
d’una línia de batxillerat al nou institut d’educació se-
cundària del barri de Sant Salvador, de Tarragona
Tram. 250-01568/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’augment dels 
preus del transport públic del sistema tarifari integrat 
de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de 
Lleida
Tram. 250-01569/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de xoc per a reindustrialitzar la Segarra
Tram. 250-01570/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la introducció 
en les bases del projecte Ecojoguina del requeriment 
de l’opció idiomàtica del català en els menús i les 
aplicacions de les joguines
Tram. 250-01571/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la iniciativa 
de reinserció laboral dels interns en les cuines dels 
centres penitenciaris
Tram. 250-01572/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’oficina judi-
cial
Tram. 250-01573/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el traspàs de 
les competències pendents en matèria de justícia 
de pau
Tram. 250-01574/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb el Govern de l’Estat del contingut estatutari 
relatiu a la planta i la demarcació judicial
Tram. 250-01575/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la regulació 
de la segona activitat del personal d’infermeria del 
sector públic
Tram. 250-01576/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la provisió 
d’Aleixar (Baix Camp) amb una estació depuradora 
d’aigües residuals
Tram. 250-01577/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la provisió de 
Botarell (Baix Camp) amb una biblioteca pública
Tram. 250-01578/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la desprogra-
mació de l’àrea residencial estratègica del sector 
SUND-A de Cambrils (Baix Camp) i l’exclusió del 
Pla director urbanístic de les àrees residencials es-
tratègiques del Camp de Tarragona
Tram. 250-01579/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’un crèdit extraordinari en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2009 per a la construcció d’un 
centre d’educació infantil i primària a la Riera de 
Gaià (Tarragonès)
Tram. 250-01580/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de millorament del dic de recer del port de 
Llançà durant el 2009
Tram. 250-01581/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 42
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Proposta de resolució sobre la limitació 
variable de la velocitat a la xarxa viària de l’àrea 
metropolitana de Barcelona
Tram. 250-01582/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del programa Gesmopoli
Tram. 250-01584/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la limitació de 
la velocitat a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 250-01585/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’ajut oficial al 
desenvolupament
Tram. 250-01586/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre els ajuts per a 
programes de vetlladors per a infants amb discapa-
citats als centres escolars de municipis de menys de 
vint-i-cinc mil habitants
Tram. 250-01587/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
les esglésies romàniques de l’Alt Penedès en el 
programa «Romànic obert»
Tram. 250-01588/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’un pla de millorament de l’estació de tren 
de Vila-seca (Tarragonès)
Tram. 250-01589/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les indemnitzacions per les obres a la carretera 
C-14 entre Reus i Alcover
Tram. 250-01590/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni d’infraestructures i serveis sanitaris amb 
l’Ajuntament de Badalona per al període 2002-2005 
i la signatura d’un nou conveni per al període 2009-
2012
Tram. 250-01591/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’arxivament 
de l’oferta d’augmentar voluntàriament el nombre 
d’hores lectives de la jornada laboral del professorat, 
sobre l’augment de la plantilla de professors i sobre 
la dedicació a l’activitat ordinària del professorat 
destinat a la sisena hora
Tram. 250-01592/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari d’atenció al públic del dispensari d’Olesa de 
Bonesvalls (Alt Penedès)
Tram. 250-01594/08
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la carretera Interpolar Sud amb un traçat que no 
divideixi el nucli urbà de Bellaterra, a Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 250-01685/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
la tramitació dels ajuts a la internacionalització de 
les empreses i sobre la gestió compartida amb les 
cambres de comerç
Tram. 250-01686/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre els ajuts ex-
traordinaris a l’Ajuntament de Santa Margarida de 

Montbui (Anoia) amb relació als desperfectes cau-
sats pel temporal del 24 de gener de 2009 i sobre la 
reparació de la teulada de l’IES Montbui
Tram. 250-01687/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre els ajuts extra-
ordinaris als ajuntaments dels municipis de l’Anoia 
afectats pel temporal del 24 de gener de 2009
Tram. 250-01688/08
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre els ajuts ex-
traordinaris als ajuntaments dels municipis de l’Alt 
Penedès afectats pel temporal del 24 de gener de 
2009
Tram. 250-01689/08
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a la reparació de la teulada de l’IES 
Alexandre de Riquer i les d’altres equipaments mu-
nicipals de Calaf (Anoia) afectats pel temporal del 
24 de gener de 2009
Tram. 250-01690/08
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a restablir els equipaments munici-
pals de Capellades (Anoia) afectats pel temporal del 
24 de gener de 2009
Tram. 250-01691/08
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a reparar les teulades del Centre 
Unió Agrícola i del Centre Cívic del Pla de la Masia, 
a Òdena (Anoia)
Tram. 250-01692/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a reparar la coberta de la piscina 
municipal de Piera (Anoia)
Tram. 250-01693/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a reparar les tanques de la pista po-
liesportiva de la piscina de Gelida (Alt Penedès)
Tram. 250-01694/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a reparar la canonada del centre cívic 
i les tanques de la piscina i del camp de futbol de la 
Granada (Alt Penedès)
Tram. 250-01695/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a reparar el parc fotovoltaic, l’enllu-
menat públic i les tanques de la piscina municipal 
de Mediona (Alt Penedès)
Tram. 250-01696/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a restablir les planxes de la teulada 
de l’escola Circell i del gimnàs de Moja (Alt Pene-
dès)
Tram. 250-01697/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a reparar el sostre del poliesportiu 
de Pacs del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-01698/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a reparar els desperfectes de la 
piscina i del poliesportiu del Pla del Penedès (Alt 
Penedès)
Tram. 250-01699/08
Presentació p. 53
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Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a reparar l’asfaltat de la carretera de 
Torrelles a Pontons i les teulades de l’Ajuntament, 
de la piscina i del local social de Pontons (Alt Pe-
nedès)
Tram. 250-01700/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a reparar la teulada de l’escola de 
Puigdàlber (Alt Penedès)
Tram. 250-01701/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a reparar diversos desperfectes cau-
sats pel temporal del 24 de gener de 2009 a Sant 
Martí Sarroca (Alt Penedès)
Tram. 250-01702/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la reparació 
de la pista poliesportiva de Santa Margarida i els 
Monjos (Alt Penedès)
Tram. 250-01703/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la reparació 
dels desperfectes a Torrelles de Foix (Alt Penedès)
Tram. 250-01704/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
de teulades i tanques de diversos edificis públics i de 
fanals a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-01705/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de les plaques solars, les portes d’accés i la planxa 
de la cornisa de la teulada de l’escola de Vilobí del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-01706/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la campanya 
de promoció turística de la Costa Brava i el Pirineu 
de Girona
Tram. 250-01707/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre d’orientadors laborals
Tram. 250-01708/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’inici immediat 
de les tasques de manteniment de la carretera C-17 
de les Masies de Voltregà a Ripoll per a garantir la 
seguretat viària
Tram. 250-01709/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la redacció 
urgent d’un protocol i la creació d’una línia d’ajut per 
a netejar les rieres més afectades pel temporal del 
gener de 2009
Tram. 250-01710/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la creació del 
servei de radiologia a l’Àrea Bàsica de Salut del 
Masnou
Tram. 250-01711/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’un senyal d’hospital a la sortida 100 de l’autopista 
C-32 de Mataró
Tram. 250-01712/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la vaccinació 
contra el virus del papil·loma humà de les joves en-
tre dotze i quinze anys que no hagin tingut aquesta 

opció al centre escolar i l’establiment d’un protocol 
de seguiment per a la població de risc
Tram. 250-01713/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
dels ajuts per a l’enllumenat públic de Cabra del 
Camp (Alt Camp)
Tram. 250-01714/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la licitació de 
l’obra de l’estació depuradora d’aigües residuals i 
dels col·lectors de Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 250-01715/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una residència per a gent gran al barri de Ca n’An-
glada, de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-01716/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la regulació 
dels talls de carreteres per part de col·lectius com a 
mesura de protesta
Tram. 250-01717/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre el reforçament 
de la seguretat laboral en els projectes d’obra pú-
blica
Tram. 250-01718/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la protecció i la seguretat del medi rural dels muni-
cipis del Baix Camp
Tram. 250-01719/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la protecció i la seguretat del medi rural dels muni-
cipis del Priorat
Tram. 250-01720/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la informació 
als grups parlamentaris i a les comissions parlamen-
tàries de les visites oficials de parlamentaris d’altres 
països o comunitats autònomes
Tram. 250-01721/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el suport a 
l’organització del tercer campionat nacional de bo-
tifarra
Tram. 250-01722/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la retirada del 
Pla director urbanístic de l’àrea residencial estratè-
gica de Ripoll
Tram. 250-01723/08
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
programa d’ajuts a la mobilitat per a estudiants de 
cicles formatius de grau superior que habiten en 
zones de baixa densitat de població
Tram. 250-01724/08
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil al nucli de Vulpe-
llac, a Forallac (Baix Empordà)
Tram. 250-01725/08
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a la carretera GIV-
6701
Tram. 250-01726/08
Presentació p. 69
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil al nucli de Monells, 
a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (Baix 
Empordà)
Tram. 250-01727/08
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a Palau-sator (Baix 
Empordà)
Tram. 250-01728/08
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil al nucli de Perata-
llada, a Forallac (Baix Empordà)
Tram. 250-01729/08
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre el garantiment 
i la gratuïtat del servei «Sanitat respon» a la Terra 
Alta
Tram. 250-01730/08
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la legislació vigent en matèria d’incineració de 
residus a les fàbriques de ciment
Tram. 250-01731/08
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’institut d’educació secun-
dària Montserrat Miró, a Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-01732/08
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre la no-ampliació 
a la segona corona metropolitana de les restriccions 
de velocitat i sobre la reducció proporcional del preu 
del peatge en les vies de peatge amb aquestes res-
triccions
Tram. 250-01733/08
Presentació p. 73

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el sistema de protecció civil
Tram. 302-00147/08
Esmenes presentades p. 74

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el balanç de la gestió de les emergències 
pel temporal del 23 i el 24 de gener de 2009
Tram. 302-00148/08
Esmenes presentades p. 74

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les conseqüències de la crisi econòmica 
en el mercat laboral
Tram. 302-00149/08
Esmenes presentades p. 75

3.30.	 Altres	tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 21/2008, referent a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, corresponent al 2004, el 2005 i el 2006
Tram. 258-00020/08
Sol·licitud de presentació de l’informe p. 78

4.	 INFORMACIÓ

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

Situació de compatibilitat o d’incompatibi-
litat d’un diputat
Tram. 234-00039/08
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 78

Declaració del Parlament de Catalunya amb 
motiu del Dia de les Malalties Minoritàries
Tram. 401-00030/08
Lectura en el Ple p. 78

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.10.	 Comissions	específiques	creades	pel	
Reglament	o	per	lleis

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/08
Substitució de diputats p. 79

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 34/VIII, 
sobre les mesures de lluita contra la crisi econò-
mica
Tram. 390-00034/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 79

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 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
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller 
de Medi Ambient i Habitatge sobre l’aturada de les 
obres del tram entre Sils i Maçanet de la Selva de 
la carretera N-II
Tram. 354-00222/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar i Immigració amb la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania sobre la situació de col-
lapse del sistema de protecció a la infància
Tram. 354-00235/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar i Immigració amb la Consellera 
d’Acció Social i Ciutadania sobre diversos traspas-
sos al Departament de Treball en els àmbits laboral 
i ocupacional
Tram. 354-00236/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar i Immigració amb la consellera 
de Treball sobre diversos traspassos al Departament 
de Treball en els àmbits laboral i ocupacional
Tram. 354-00238/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar i Immigració amb la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania sobre la primera reunió 
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de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat en ma-
tèria d’immigració
Tram. 354-00239/08
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques sobre els esvorancs 
apareguts a l’entorn de la línia del tren d’alta velocitat 
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 354-00240/08
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació sobre la seguretat ciutadana i l’evolució dels 
delictes el 2008
Tram. 354-00241/08
Sol·licitud i tramitació p. 81

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Societat Pesca Esportiva de la Vall de Boí, 
Ramon Aixalà i Vila, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge perquè exposi la problemàtica 
del sector de la pesca esportiva
Tram. 356-00081/08
Retirada de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Josep Oriol 
i Carreras, degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Catalunya, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge perquè expliqui les con-
clusions de l’informe sobre l’aigua
Tram. 356-00380/08
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres 
de Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge perquè presentin el document «Pel canvi 
innovador a la construcció. Cap a una nova manera 
de construir»
Tram. 356-00399/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra general de Planificació i Avaluació i del director 
general de Relacions Laborals davant la Comissió 
de Peticions perquè informin sobre les compensa-
cions i les mesures de protecció per hospitalització 
de familiars
Tram. 356-00422/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació davant la Comissió de Peticions perquè 
informi sobre el límit d’edat per a accedir als cossos 
de bombers i de policia
Tram. 356-00423/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de José Anto-
nio Rivillas, gerent d’Actua Consop, davant la Comis-
sió de Benestar i Immigració perquè exposi el seu 
criteri amb relació a l’Avantprojecte de llei dels drets i 
de les oportunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 356-00424/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Xavier Puig, 
director de l’Associació per a la Creació d’Estudis i 
Projectes Socials, davant la Comissió de Benestar i 
Immigració perquè exposi el seu criteri amb relació a 
l’Avantprojecte de llei dels drets i de les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 356-00425/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Carlos Ran-
caño, conseller delegat de la Cooperativa d’Iniciativa 
Social Drecera, davant la Comissió de Benestar i 
Immigració perquè exposi el seu criteri amb relació a 
l’Avantprojecte de llei dels drets i de les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 356-00426/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Villena, director de l’Associació Diomira, davant 
la Comissió de Benestar i Immigració perquè ex-
posi el seu criteri amb relació a l’Avantprojecte de 
llei dels drets i de les oportunitats de la infància i 
l’adolescència
Tram. 356-00427/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Lluís Va-
llès, president de l’Associació de Famílies Acollido-
res de Barcelona, davant la Comissió de Benestar i 
Immigració perquè exposi el seu criteri amb relació a 
l’Avantprojecte de llei dels drets i de les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 356-00428/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general de Joventut davant la Comissió sobre les 
Polítiques de Joventut perquè exposi les propostes 
sobre la redacció del Pla nacional de joventut de 
Catalunya
Tram. 356-00429/08
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Ministeri de Foment a Catalunya davant la Comissió 
de Política Territorial perquè informi sobre els esvo-
rancs apareguts a la línia del tren d’alta velocitat a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 356-00431/08
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Xavier 
Quer i Bosch, alcalde de Crespià (Pla de l’Estany) i 
president de l’Associació de Municipis MAT, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per-
què exposi el seu posicionament sobre la línia de 
400 kV i la necessitat de soterrar-la
Tram. 356-00433/08
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’Estanislau 
Vidal-Folch de Balanzó, conseller d’Afers Autonò-
mics de la Representació Permanent d’Espanya 
davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui la tasca 
que desenvolupa en l’exercici del seu càrrec, espe-
cialment en tot allò que afecta Catalunya
Tram. 356-00434/08
Sol·licitud p. 84

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Be-
nestar i Immigració amb la consellera d’Acció Social 
i Ciutadania sobre el Pla estratègic sobre els usos i 
la gestió dels temps a la vida quotidiana
Tram. 355-00093/08
Substanciació p. 84

Sessió informativa de la Comissió de Coo-
peració i Solidaritat amb el vicepresident del Govern 
per a presentar el Pla anual 2009
Tram. 355-00107/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 84
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4.53.15.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
d’autoritats,	de	funcionaris	i	d’altres	per-
sones

Compareixença de Vicente Navarro, ca-
tedràtic de polítiques públiques de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de 
salut pública
Tram. 353-00441/08
Substanciació p. 84

Compareixença de representants de la Co-
ordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al 
Projecte de llei de salut pública
Tram. 353-00444/08
Substanciació p. 84

Compareixença de representants de la So-
cietat de Salut Pública de Catalunya i Balears amb 
relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 353-00447/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants de Co-
missions Obreres que són membres del Consell 
Consultiu per a la Reforma de la Salut Pública amb 
relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 353-00450/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de 
llei de salut pública
Tram. 353-00451/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants del Con-
sell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 353-00454/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants del Con-
sell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 353-00455/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants del col-
lectiu de titulars d’assistència pública domiciliària del 
sindicat d’infermeria SATSE amb relació al Projecte 
de llei de salut pública
Tram. 353-00457/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants del col-
lectiu de titulars d’assistència pública domiciliària 
del Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de salut pública
Tram. 353-00458/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants de la 
Federació Espanyola d’Indústries de l’Alimentació 
i Begudes amb relació al Projecte de llei de salut 
pública
Tram. 353-00460/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Llevadores Titulars d’Assistència Pública 
Domiciliària de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de salut pública
Tram. 353-00461/08
Substanciació p. 86

Compareixença de representants de la 
Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut 
Pública i Higiene amb relació al Projecte de llei de 
salut pública
Tram. 353-00462/08
Substanciació p. 86

Compareixença de representants de l’Agèn-
cia de Salut Pública de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de salut pública
Tram. 353-00463/08
Substanciació p. 86

Compareixença de representants de l’Agèn-
cia de Protecció de la Salut amb relació al Projecte 
de llei de salut pública
Tram. 353-00465/08
Substanciació p. 86

Compareixença de la directora general de 
Planificació i Avaluació i del director general de Rela-
cions Laborals davant la Comissió de Peticions per-
què informin sobre les compensacions i les mesures 
de protecció per hospitalització de familiars
Tram. 357-00255/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença del secretari general d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació davant 
la Comissió de Peticions perquè informi sobre el 
límit d’edat per a accedir als cossos de bombers i 
de policia
Tram. 357-00256/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de José Antonio Rivillas, 
gerent d’Actua Consop, davant la Comissió de Be-
nestar i Immigració perquè exposi el seu criteri amb 
relació a l’Avantprojecte de llei dels drets i de les 
oportunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 357-00257/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Xavier Puig, director de 
l’Associació per a la Creació d’Estudis i Projectes 
Socials, davant la Comissió de Benestar i Immigració 
perquè exposi el seu criteri amb relació a l’Avant-
projecte de llei dels drets i de les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 357-00258/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Carlos Rancaño, con-
seller delegat de la Cooperativa d’Iniciativa Social 
Drecera, davant la Comissió de Benestar i Immi-
gració perquè exposi el seu criteri amb relació a 
l’Avantprojecte de llei dels drets i de les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 357-00259/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Josep Maria Villena, 
director de l’Associació Diomira, davant la Comissió 
de Benestar i Immigració perquè exposi el seu criteri 
amb relació a l’Avantprojecte de llei dels drets i de les 
oportunitats de la infància i l’adolescència
Tram. 357-00260/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Lluís Vallès, president 
de l’Associació de Famílies Acollidores de Barce-
lona, davant la Comissió de Benestar i Immigració 
perquè exposi el seu criteri amb relació a l’Avant-
projecte de llei dels drets i de les oportunitats de la 
infància i l’adolescència
Tram. 357-00261/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de representants de la 
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Cata-
lunya davant la Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge perquè presentin el document «Pel canvi 
innovador a la construcció. Cap a una nova manera 
de construir»
Tram. 357-00262/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87
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4.70.	 Comunicacions	del	president	de	la	Ge-
neralitat	i	del	Govern,	i	d’altres	òrgans

4.70.05.	 Documentació	tramesa	en	compliment	
de	lleis	i	altres	normes

Relació de finques subjectes a cens emfi-
tèutic adquirides per la Generalitat el 2008
Tram. 334-00087/08
Presentació p. 88

Informe sobre l’acompliment del Programa 
anual d’actuació estadística per al 2008
Tram. 334-00088/08
Presentació p. 88

4.89.	 Propostes	d’iniciativa	legislativa	popu-
lar

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00059/08
Obertura de la tramitació p. 88

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Concurs per a proveir temporalment un lloc 
de treball de cap de la Unitat de Seguretat Interior 
del Departament d’Infraestructures, Equipaments 
i Seguretat
Tram. 501-00013/08
Convocatòria p. 107

Nomenament de personal interí del Parla-
ment de Catalunya
Acord p. 110

Nomenament de personal interí del Parla-
ment de Catalunya
Acord p. 111

Nomenament de personal interí del Parla-
ment de Catalunya
Acord p. 111

Nomenament de personal interí del Parla-
ment de Catalunya
Acord p. 112

Pròrroga de nomenament de personal interí 
del Parlament de Catalunya
Acord p. 112

Pròrroga de nomenament de personal interí 
del Parlament de Catalunya
Acord p. 113

NOTES

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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1.10.

Resolució	382/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’ampliació	del	tram	de	
l’autovia	A-2	entre	Tàrrega	i	Lleida
Tram. 250-01276/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 34, 11.02.2009, DSPC-C 487

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 11 de febrer de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’ampliació del tram entre 
Tàrrega i Lleida de l’autovia A-2 (tram. 250-01276/08), 
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. 34964).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al 
Govern de l’Estat que s’iniciïn els tràmits per a ampliar 
a tres carrils per sentit l’autovia A-2, en el tram entre 
Tàrrega i Lleida.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

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

Resolució	383/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’acceleració	de	l’execu-
ció	dels	treballs	pendents	a	l’estació	de	
Sants,	de	Barcelona
Tram. 250-01356/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 34, 11.02.2009, DSPC-C 487

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 11 de febrer de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el compliment del calendari de 
les obres d’ampliació de l’estació de Sants, de Barcelona 
(tram. 250-01356/08), presentada pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el 

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	381/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	regulació	de	la	pràctica	
del	surf	d’estel
Tram. 250-01273/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 34, 11.02.2009, DSPC-C 487

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 11 de febrer de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la regulació de la pràctica 
del surf d’estel (tram. 250-01273/08), presentada pel 
Grup Mixt.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Tenir en compte en el pla territorial d’ordenació i ús 
del litoral i de les platges de Catalunya la pràctica del 
surf d’estel i regular les condicions per a practicar-lo.

2. Coordinar, pel que fa referència a l’apartat 1, les actu-
acions amb la resta d’administracions, tant estatals com 
municipals, en els àmbits competencials que calgui. 

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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1.10.

Resolució	385/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’acord	amb	les	adminis-
tracions	locals	de	les	poblacions	costa-
neres	del	Maresme	per	a	incorporar	un	
carril	bici	en	els	projectes	d’urbanitza-
ció,	millora	i	interconnexió	dels	diversos	
passeigs	marítims
Tram. 250-01282/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 34, 11.02.2009, DSPC-C 487

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 11 de febrer de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la reserva d’un espai per a la 
circulació de bicicletes en els projectes de comunicació 
de les poblacions del Maresme i l’impuls d’un sistema 
d’ús compartit de bicicletes entre els municipis d’aques-
ta comarca i del Barcelonès (tram. 250-01282/08), 
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. 35118).

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

resoluCió

El Parlament insta el Govern a acordar amb les admi-
nistracions locals els projectes d’urbanització, millo-
ra i interconnexió dels diversos passeigs marítims de 
les poblacions costaneres del Maresme que es vagin 
executant en compliment de la Resolució 212/VIII, de 
manera que s’hi pugui incorporar un espai reservat per 
a la circulació de bicicletes o carril bici.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

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

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 36255).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions necessàries davant el Ministeri de Foment i d’Adif 
per tal que s’acceleri l’execució dels treballs pendents a 
l’estació de Sants, de Barcelona, que consisteixen prin-
cipalment en l’ampliació del vestíbul actual, la qual cosa 
permetrà doblar-ne la superfície actual i fer una nova 
terminal d’autobusos, un nou pàrquing soterrat i un nou 
edifici destinat a usos terciaris, i a compatibilitzar la 
programació de les obres amb el manteniment d’un alt 
nivell de servei.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

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

Resolució	384/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	possibilitat	que	la	car-
retera	TV-7211	entre	Reus	i	Constantí	es	
converteixi	en	una	via	ràpida
Tram. 250-01335/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 34, 11.02.2009, DSPC-C 487

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 11 de febrer de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el desdoblament de la carretera 
TV-7211 entre Reus i Constantí (tram. 250-01335/08), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 36256).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la 
possibilitat que la carretera TV-7211 entre Reus i Cons-
tantí es converteixi en una via ràpida, per tal d’incre-
mentar-ne la capacitat i la seguretat viària.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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1.10.

Resolució	387/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	millora	de	la	seguretat	
viària	de	la	intersecció	de	la	carretera	
C-35	amb	la	BV-5301,	a	Santa	Maria	de	
Palautordera
Tram. 250-01237/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 34, 11.02.2009, DSPC-C 487

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 11 de febrer de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció d’un enllaç 
a la intersecció de les carreteres C-35 i BV-5301 a Santa 
Maria de Palautordera (tram. 250-01237/08), presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes 
- Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 34050).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar les 
possibles mesures de millora de la seguretat viària de la 
intersecció de la carretera C-35 amb la BV-5301, en el 
terme municipal de Santa Maria de Palautordera.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

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

Resolució	386/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	continuació	al	Camp	
de	Tarragona	dels	treballs	sobre	bar-
reres	amb	elements	de	protecció	de	la	
integritat	física	dels	motoristes	en	cas	
d’accident
Tram. 250-01333/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 34, 11.02.2009, DSPC-C 487

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 11 de febrer de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la instal·lació a les barreres de 
protecció d’elements per a protegir la integritat física 
dels motoristes en cas d’accident (tram. 250-01333/08), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari 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. 36445).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar al Camp de Tarragona els treballs previstos dins el 
projecte de caràcter general per a tot Catalunya sobre 
barreres amb elements de protecció de la integritat fí-
sica dels motoristes en cas d’accident.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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1.10.

Resolució	392/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	s’elegeixen	els	vint-
i-un	membres	del	Consell	Assessor	de	
Continguts	i	de	Programació	de	la	Cor-
poració	Catalana	de	Mitjans	Audiovisu-
als
Tram. 284-00008/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 50, 18.02.2009, DSPC-P 74

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de fe-
brer de 2009, d’acord amb l’article 16 de la Llei 11/2007, 
de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, ha adoptat la següent

resoluCió

El Parlament de Catalunya elegeix Sue Aran Ramspott, 
Valèria Aubareda i Tarruella, Enric Bastardes i Porcel, 
Josep Cabré i Clariana, Rosa M. Calafat Vila, Miquel 
Àngel Escobar Gutiérrez, Manel Garcia Biel, Víctor 
Gasión Clupés, Mohamed Hilal Beni Ali, Enric Homs 
Martínez, Immaculada Juan i Franch, José Martí Gó-
mez, Josep Rafecas Jané, Fèlix Riera Prado, Irene Jeza-
bel Sánchez Masegosa, M. Àngels Sanuy Castells, Erica 
Tarifa i García, Jordi Turtós Orbañanos, Joan Vidal de 
Ciurana, Jordi Viladrosa i Clua i Valentín Villagrasa 
Serrano membres del Consell Assessor de Continguts i 
de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

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

Resolució	391/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	es	designa	la	dipu-
tada	que	ha	de	defensar	davant	el	Con-
grés	dels	Diputats	la	Proposició	de	llei	
de	modificació	de	l’article	27.1	del	Reial	
decret	legislatiu	1/1995,	pel	qual	s’apro-
va	el	text	refós	de	la	Llei	de	l’Estatut	dels	
treballadors
Tram. 271-00008/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 50, 18.02.2009, DSPC-P 74

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de fe-
brer de 2009, atesa la baixa com a diputat de Josep Maria 
Rañé i Blasco, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, i d’acord amb el que estableix l’article 
154.4 del Reglament, ha adoptat la següent

resoluCió

El Parlament de Catalunya designa la diputada Montser-
rat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, perquè defensi davant el 
Congrés dels Diputats, d’acord amb el que estableixen 
l’article 87.2 de la Constitució i l’article 61.b de l’Esta-
tut d’autonomia, la Proposició de llei de modificació 
de l’article 27.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
treballadors.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual
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1.15.

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
per	a	afrontar	la	crisi	econòmica	en	el	
sector	del	comerç
Tram. 300-00182/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 50, tinguda el dia 18.02.2009, 
(DSPC-P 74).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	els	objec-
tius	i	les	finalitats	de	la	política	d’acció	
exterior
Tram. 300-00183/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 50, tinguda el dia 18.02.2009, 
(DSPC-P 74).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	dele-
gacions	a	l’exterior
Tram. 300-00184/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 50, tinguda el dia 18.02.2009, 
(DSPC-P 74).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’impacte	
de	les	zones	de	protecció	especial	per	
als	ocells	en	la	producció	agrícola	i	en	
la	construcció	de	les	infraestructures	de	
regadius
Tram. 300-00185/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 50, tinguda el dia 18.02.2009, 
(DSPC-P 74).

1.15. MOCIONS

Moció	44/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	les	persones	que	van	perdre	
la	vida	com	a	conseqüència	del	tempo-
ral	del	23	i	el	24	de	gener	de	2009
Tram. 302-00148/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 50, 18.02.2009, DSPC-P 74

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de 
febrer de 2009, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el balanç de la gestió de les emergències 
pel temporal del 23 i el 24 de gener de 2009 (tram. 302-
00148/08), presentada per la diputada Elena Ribera i 
Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 46978).

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

moCió

El Parlament de Catalunya expressa el seu condol a les 
famílies de les persones que van perdre la vida com a 
conseqüència del temporal de vent que afectà Catalunya 
els dies 23 i 24 de gener de 2009.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual
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1.30.06.

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	10/2008,	referent	a	la	Universitat	
Politècnica	de	Catalunya,	corresponent	
als	exercicis	2004	i	2005
Tram. 258-00016/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 18, tinguda el dia 17.02.2009 
(DSPC-C 493).

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	19/2008,	referent	al	Compte	ge-
neral	de	les	corporacions	locals,	corres-
ponent	al	2005
Tram. 258-00019/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 18, tinguda el dia 17.02.2009 
(DSPC-C 493).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’aplicació	
de	la	legislació	en	matèria	de	persones	
en	situació	de	dependència
Tram. 300-00186/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 50, tinguda el dia 18.02.2009, 
(DSPC-P 74).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	políti-
ques	de	reactivació	de	l’economia	pro-
ductiva	i	la	indústria	en	el	context	de	
crisi	econòmica
Tram. 300-00187/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 50, tinguda el dia 18.02.2009, 
(DSPC-P 74).

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	8/2008,	referent	a	la	Universitat	
de	Barcelona,	corresponent	als	exerci-
cis	2004	i	2005
Tram. 258-00015/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 18, tinguda el dia 17.02.2009 
(DSPC-C 493).
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2.01.02.

Proposta	de	resolució	sobre	la	redacció	
d’un	pla	bàsic	de	prevenció	d’incendis	
forestals	al	Parc	Natural	de	l’Alt	Pirineu
Tram. 250-01195/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Proposta	de	resolució	sobre	l’actuació	
de	l’empresa	Adigsa	a	la	plaça	Primer	
de	Maig	del	barri	de	Torreforta,	de	Tar-
ragona
Tram. 250-01212/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Proposta	de	resolució	sobre	el	paga-
ment	de	les	quantitats	pactades	per	la	
Generalitat	per	a	la	rehabilitació	del	bar-
ri	del	Carmel,	de	Barcelona
Tram. 250-01220/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	prestacions	i	ajuts	
a	les	famílies	amb	fills	o	filles	a	càrrec
Tram. 202-00040/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 50, tinguda el dia 18.02.2009 (DSPC-P 74).

Aprovació de l’esmena a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 50, tinguda el 
dia 18.02.2009 (DSPC-P 74), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	situació	
mediambiental	de	l’Escola	Mestral,	de	
Sant	Feliu	de	Llobregat	(Baix	Llobre-
gat)
Tram. 250-01185/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	protec-
ció	i	l’inventari	de	les	basses	dels	Pè-
lags,	de	Vilobí	del	Penedès	(Alt	Pene-
dès)
Tram. 250-01271/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’estacions	depuradores	d’ai-
gües	residuals	al	Priorat
Tram. 250-01294/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Proposta	de	resolució	sobre	la	captura	
d’ocells	amb	vesc
Tram. 250-01305/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Proposta	de	resolució	sobre	la	intro-
ducció	d’espècies	de	fauna	salvatge	en	
el	medi	natural	del	Pirineu	i	la	redacció	
de	l’avantprojecte	de	llei	de	la	biodiver-
sitat
Tram. 250-01308/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Proposta	de	resolució	sobre	la	retirada	
i	l’emmagatzematge	de	material	hidràu-
lic	en	un	solar	de	l’Agència	Catalana	de	
l’Aigua	a	Vilanova	de	Sau	(Osona)
Tram. 250-01223/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Proposta	de	resolució	sobre	la	redacció	
del	Pla	bàsic	d’extinció	d’incendis	del	
Parc	Natural	del	Montsant
Tram. 250-01229/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
d’un	pla	bàsic	d’extinció	d’incendis	en	la	
constitució	del	Parc	Natural	de	la	Mun-
tanyes	de	Prades
Tram. 250-01241/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	de	
la	llera	de	l’Ondara
Tram. 250-01268/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 26 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 11.02.2009 (DSPC-
C 489).
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2.15.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	l’estació	depuradora	d’aigües	residu-
als	de	la	Bisbal	d’Empordà	(Baix	Em-
pordà)
Tram. 250-01337/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Proposta	de	resolució	sobre	l’anul·lació	
de	les	mesures	de	disminució	de	la	mo-
bilitat	a	les	vies	de	la	primera	corona	de	
l’àrea	metropolitana	de	Barcelona
Tram. 250-01374/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 26 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 11.02.2009 (DSPC-
C 489).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	sistema	de	protecció	
civil
Tram. 302-00147/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 50, 
tinguda el dia 18.02.2009 (DSPC-P 74).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	conseqüències	de	la	
crisi	econòmica	en	el	mercat	laboral
Tram. 302-00149/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 50, 
tinguda el dia 18.02.2009 (DSPC-P 74).

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	per	a	reduir	els	atacs	del	voltor	co-
mú	en	la	ramaderia	de	muntanya
Tram. 250-01309/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Proposta	de	resolució	sobre	la	determi-
nació	dels	plans	d’usos	i	de	gestió	i	del	
finançament	de	les	zones	de	protecció	
especial	per	als	ocells
Tram. 250-01325/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Proposta	de	resolució	sobre	la	superfí-
cie	protegida	de	les	zones	de	protecció	
especial	per	als	ocells	a	les	comarques	
de	Lleida
Tram. 250-01326/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	xarxa	de	dipòsits	pluvials	
en	localitats	del	litoral	i	el	prelitoral
Tram. 250-01328/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).
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3.01.01.

Projecte	de	llei	del	Síndic	de	Greuges
Tram. 200-00052/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 50, tinguda el dia 18.02.2009 (DSPC-P 74)

Rebuig de l’esmena a la totalitat presenta-
da pel Grup Mixt

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 50, 
tinguda el dia 18.02.2009 (DSPC-P 74).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2008.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 24.02.2009 al 02.03.2009).

Finiment del termini: 03.03.2009; 9:30 hores.

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	de	regulació	del	Centre	
d’Iniciatives	per	a	la	Reinserció
Tram. 200-00051/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 50, tinguda el dia 18.02.2009 (DSPC-P 74)

Rebuig de l’esmena a la totalitat presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 50, 
tinguda el dia 18.02.2009 (DSPC-P 74).

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.12.2008.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 24.02.2009 al 02.03.2009).

Finiment del termini: 03.03.2009; 9:30 hores.
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3.01.01.

Projecte	de	llei	de	l’Agència	de	l’Habitat-
ge	de	Catalunya
Tram. 200-00055/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 47167 i 47177 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.02.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 47167)

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 104 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent: 

1 esmena núm. 1
A la totalitat 
G. P. de Convergència i Unió

De retorn al Govern del Projecte de Llei.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

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

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 47177)

a la mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i 
següents del Reglament de la Cambra, presenta esmena 
a la totalitat de retorn al Govern del «Projecte de Llei 
de l’Agència d’Habitatge de Catalunya», amb N.T. 200-
00055/08.

1 esmena núm. 1
A la totalitat 
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern del Projecte de Llei.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Maria Dolors Montserrat i Culleré

Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 200-00054/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 47168 i 47192 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.02.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 47168)

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 104 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent: 

1 esmena núm. 1
A la totalitat 
G. P. de Convergència i Unió

De retorn al Govern del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

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

Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 47192)

a la mesa del Parlamento

José Domingo Domingo, Portaveu-Adjunt del Grup 
Parlamentari Mixt, que pertany a Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, d’acord amb allò previst a l’article 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta 
la següent: 

1 esmena núm. 1
A la totalitat 
G. Mixt

De retorn al Govern del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

José Domingo Domingo
Portaveu adjunt GP Mixt (C’s)
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Els OMGs estan suposant un avanç cap a la privatitza-
ció del patrimoni agroambiental i cap a la dependència 
dels pagesos, consumidors i dels Pobles en matèria de 
llavors i alimentació, i tenint en compte els diferents 
estats, regions i municipis de la UE i de tot el món que 
han adoptat mesures per aturar el cultiu d’OMGs en el 
seu territori, entre els que s’hi compta França, Suïssa, 
Alemanya, Àustria o les mateixes Illes Balears.

Tenint en compte la precipitació amb la que l’Estat es-
panyol va transposar la directiva 2001/18/CE, de 12 de 
març, i, donades les noves informacions i successos dels 
últims anys, i considerant que la normativa vigent que 
en regula l’ús, alliberació voluntària i comercialització 
no ha estat eficaç en allò que pretenia, com tampoc els 
sistemes de control establerts.

Atesa la superfície que es destina a Catalunya al cultiu 
de productes modificats genèticament, molt superior 
que a la resta d’estats de la Unió Europea, i tenint en 
compte, les mancances d’investigació independent i 
interdisciplinar sobre els efectes dels cultius i aliments 
modificats genèticament, així com l’escassa transpa-
rència i participació social en la política d’investigació 
pública en aquesta matèria.

Considerant la pagesia no transgènica i les varietats 
tradicionals com elements capaços de donar valor afe-
git a la producció alimentària com a país, com també 
la inexistent la necessitat tècnica, social o política de 
l’adopció de la tecnologia transgènica per a la producció 
agroalimentària.

Atenent al principi de precaució reconegut per la nor-
mativa i la jurisprudència vigent, i per tal de salvaguar-
dar la biodiversitat, es considera que fins que no se’n de-
mostri la innocuïtat tant dels conreus com en la cadena 
alimentària és prudent aturar-ne el seu cultiu.

Recollint la inquietud de la societat, des de pagesos, 
científics, consumidors i del conjunt de la societat cata-
lana, a l’empara dels arts. 148 i 149 CE, i en els art. 46, 
116, 144 i 189 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Es formula la següent

ProPosiCió de llei

artiCle Primer. objeCte de la llei

Aquesta Llei te per objecte prohibir el cultiu de produc-
tes modificats genèticament, identificar aquells produc-
tes, transformats o no, que en continguin i establir els 
seus efectes en la salut i el medi ambient.

artiCle segon. Àmbit d’aPliCaCió

L’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei és el corresponent a 
la Comunitat Autònoma de Catalunya.

artiCle terCer. es deClara Catalunya Com a zona 
lliure de transgèniCs.

Catalunya es declara com a territori lliure de conreus 
transgènics.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	per	a	la	prohibició	del	
cultiu	de	productes	agrícoles	modificats	
genèticament
Tram. 202-00027/08

Inici de la tramitació parlamentària
Reg. 46935 / Mesa del Parlament, 17.02.2009

Acord: atès que, segons manifesta la Comissió de 
Control i certifica el delegat de l’INE, s’han presentat 
69.043 signatures, considerades vàlides per la Comissió 
de Control; atès que la Iniciativa legislativa popular ha 
assolit un nombre de signatures superior a l’exigit per 
l’article 3 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la ini-
ciativa legislativa popular, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 14 i concordants de la dita Llei 
i 103 i concordants del Reglament, s’admet a tràmit la 
Proposició de llei, se n’ordena l’inici de la tramitació 
parlamentària i la publicació al Butlletí Oficial del Par-
lament de Catalunya.

ProPosiCió de llei Per a la ProhibiCió del Cultiu de 
ProduCtes agríColes modifiCats genètiCament

exPosiCió de motius

Els organismes modificats genèticament (OMG), en 
agricultura i alimentació, són avenços tecnològics dels 
quals es desconeix l’afectació en la salut humana, l’ani-
mal i el medi ambient.

En els darrers anys, s’han donat a conèixer suficients es-
tudis científics i experiències que alerten dels riscos sa-
nitaris i ambientals dels aliments i cultius genèticament 
modificats. L’experiència de l’únic cultiu transgènic Ca-
talunya (el panís o blat de moro) ha generat, des de la 
seva autorització, irresolubles conflictes d’incompatibi-
litat amb l’agricultura i ramaderia tradicional i ecològi-
ca, així com en el camp dels elaborats alimentaris.

L’extensió dels cultius modificats genèticament posen 
en qüestió el dret dels pagesos a practicar una agricul-
tura i una ramaderia tradicional i ecològica, el dret dels 
elaboradors alimentaris a realitzar una producció lliure 
d’aquest organismes i el dret dels consumidors a escollir 
productes ecològics i sense OGMs.

La normativa d’etiquetatge vigent no permet diferenciar 
als consumidors els aliments que incorporen compo-
nents produïts mitjançant la utilització d’OMGs, com 
ara els làctics o la carn.

El cultiu de panís modificat genèticament a Catalunya, 
s’ha mostrat com un factor d’erosió genètica de la bio-
diversitat cultivada, posant en perill el manteniment 
del patrimoni cultural i alimentari que s’expressa les 
varietats pròpies del país.
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ment definitiu o temporal de las activitats, i prohibició 
de comercialització del producte.

5. Les sancions s’imposaran segons les circumstàncies 
del responsable, el seu grau de culpa, reiteració, par-
ticipació i benefici obtingut, i grau d’incidència o risc 
objectiu de dany greu per a la salut humana, el medi 
ambient o els recursos naturals.

6. Sens perjudici de les sancions escaients, els respon-
sables de les activitats infractores quedaran obligats a 
reposar les coses al seu estat que tenien abans de la 
infracció comesa, així com a abonar la corresponent 
indemnització pels danys i perjudicis causats, import 
que serà determinat per l’Administració competent en 
cada cas, sens perjudici de la competència judicial. Pel 
cas de danys de difícil o impossible avaluació s’aplicarà 
el criteri cumulatiu de: a) cost de reposició, b) valor 
dels béns danyats, c) cost del projecte o activitat que 
ha causat el dany, d) benefici obtingut o a obtenir amb 
l’activitat infractora.

disPosiCió transitòria

Els cultius que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei esti-
guin sembrats i pendents de recol·lecció s’ajustaran al 
disposat per la normativa vigent al moment de la seva 
implantació.

Pel que fa als productes comercialitzats s’estableix un ter-
mini de dos anys des de la data d’entrada en vigor d’aques-
ta Llei per al seu compliment en el què els afecta.

disPosiCió derogatòria

Es deroguen quantes disposicions s’oposin, es contradi-
guin o siguin incompatibles amb el contingut d’aquesta 
Llei.

disPosiCió final

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent de la seva 
publicació.

Balaguer, 19 de gener de 2008

Josep Pàmies, Josep Riera, Assumpta Codinachs, Ale-
xis Inglada, Carles Teulé, Gerard Batalla

artiCle quart. Cultiu de ProduCtes modifiCats genè-
tiCament

Es prohibeix el cultiu, en qualsevol de les formes pos-
sibles –en cultius extensius, intensius, a l’aire lliure o 
en hivernacle, o en qualsevol altra forma possible– de 
qualsevol material vegetal que hagi estat modificat ge-
nèticament.

artiCle Cinquè. ComerCialitzaCió de ProduCtes modi-
fiCats genètiCament

La comercialització en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei 
de productes cultivats, fabricats, transformats, elabo-
rats o envasats que incorporin organismes modificats 
genèticament comportarà l’obligació d’esment en l’eti-
quetatge amb la frase «Conté Organismes Modificats 
Genèticament».

Pel que fa als productes obtinguts a partir d’animals, 
tant directament com indirecta, tindran la mateixa obli-
gació d’esment anterior si en qualsevol moment o etapa 
de la vida de l’animal aquest ha estat alimentat amb 
algun producte modificat genèticament.

Es crearà la denominació protegida «Lliure d’Organis-
mes Modificats Genèticament», d’adscripció voluntària, 
per aquells productes que, de forma indubtable, en cap 
fase del seu procés productiu hagi incorporat organis-
mes modificats genèticament. A tal efecte es dictarà el 
corresponent reglament amb les imposicions de control 
i certificacions escaients per a la seva efectivitat.

artiCle sisè. investigaCió

Per part del Govern de la Generalitat de Catalunya s’es-
tablirà una línia d’investigació i treball interdisciplinar 
a través d’un observatori encarregat de la investigació 
sobre les afectacions dels organismes modificats genè-
ticament en la salut humana, els ecosistemes, la biodi-
versitat i l’àmbit socioeconòmic.

A la vegada se suspendrà qualsevol investigació en curs 
de desenvolupament de cultius modificats genèticament 
i no se’n duran a terme de futures.

artiCle setè. infraCCions i sanCions

1. L’incompliment del contingut d’aquesta Llei serà san-
cionat segons el previst en aquest article, sens perjudici, 
en el seu cas, de les responsabilitats civil i penal en què 
es pugui haver incorregut per les infraccions comeses.

2. Son infraccions lleus les infraccions no tipificades 
com a greus o com a molt greus. Les infraccions lleus 
seran sancionades amb multa de fins a 10.000 euros.

3. Son infraccions greus la manca d’identificació en 
l’etiquetatge o en la comercialització dels productes que 
contenen organismes modificats genèticament i la reite-
ració en infraccions lleus. Les infraccions greus seran 
sancionades amb multa des de 10.001 fins a 150.000 
euros.

4. Son infraccions molt greus el cultiu de productes 
modificats genèticament i la reiteració en infraccions 
greus. Les infraccions molt greus seran sancionades 
amb multa des de 150.001 fins a 600.000 euros, cessa-
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el acceso no discriminatorio a la función pública con la 
calidad del servicio a prestar.

Es por todos estos motivos, que el Grupo Parlamentario 
Mixto integrado por Ciutadans - Partido de la Ciudada-
nía presenta la siguiente proposición de Ley: 

artíCulo úniCo

Se modifica el artículo 17.4 de la Ley 5/1994, de 4 de 
mayo, de regulación de los servicios de prevención y 
extinción de incendios y de salvamentos de Cataluña, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

«4. Las bases de cada convocatoria de acceso a las di-
ferentes categorías del Cuerpo de Bomberos de la Gene-
ralitat han de establecer los requisitos y las condiciones 
específicas para el ingreso a las diferentes categorías 
del Cuerpo. En ningún caso se podrá superar la edad 
de cuarenta y cinco años para acceder a la categoría 
de bombero.»

disPosiCión final

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
luña.

Palacio del Parlamento, a 10 de febrero de 2009

Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo
Portavoz GP Mixto (C’s) Portavoz adjunto GP Mixto (C’s)

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

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

Procediment	per	a	designar	vint-i-un	
membres	del	Consell	Assessor	de	Con-
tinguts	i	de	Programació	de	la	Corpora-
ció	Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 284-00008/08

Rectificació del text presentat
Reg. 46918 / Coneixement: , 16.02.2009

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, comunica que en l’escrit amb 
núm. d’entrada 46800, de data 13 de febrer, hi ha una 
errada tècnica:

On diu: «M. Àngels Sanuy Balaguer»

Ha de dir: «M. Àngels Sanuy Castells»

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2009

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

Proposició	de	llei	de	modificació	de	la	
Llei	5/1994,	del	4	de	maig,	de	regulació	
dels	serveis	de	prevenció	i	extinció	d’in-
cendis	i	de	salvaments	de	Catalunya
Tram. 202-00060/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 46557 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Diaz, Presidente y Portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto y José Domingo Domingo, Por-
tavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto perte-
neciente a Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 100, apartado 
b), del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente 
Proposición de Ley de Modificación de la Ley 5/1994, 
de 4 de Mayo, de Regulación de los Servicios de Pre-
vención y Extinción de Incendios y de Salvamentos de 
Cataluña.

exPosiCión de motivos

La vigente Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de 
los servicios de prevención y extinción de incendios y de 
salvamentos de Cataluña determina en el artículo 17.4, 
en relación a las condiciones para el acceso al Cuerpo 
de Bomberos en cualquiera de sus escalas y categorías, 
que la edad de los aspirantes en ningún caso podrá su-
perar la edad de treinta y cinco años para acceder a la 
categoría de bombero.

El Preámbulo de la Ley 5/1994 resalta que el elemento 
personal es la pieza clave de la prevención y extinción 
de incendios, por lo que esta función requiere una re-
gulación específica que tenga en cuenta las particulari-
dades de un personal que corre un riesgo permanente 
por lo que la edad de los aspirantes es un elemento a 
considerar entre los requisitos de acceso al Cuerpo de 
Bomberos.

Ahora bien, en las condiciones de vida actuales, el lí-
mite de edad de treinta y cinco años es excesivamente 
restrictivo, dado que la calidad y esperanza de vida ha 
avanzado espectacularmente en las últimas décadas de 
manera que entra dentro de los parámetros de la nor-
malidad que personas que han rebasado esa franja de 
edad sean aptas por sus condiciones físicas y de salud 
para superar las pruebas requeridas para ingresar en el 
Cuerpo de Bomberos.

A la vista de lo anterior, es pertinente modificar la Ley 
5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de 
prevención y extinción de incendios y de salvamentos 
de Cataluña e incrementar la edad límite para el acceso 
al Cuerpo de Bomberos en cualquiera de sus escalas y 
categorías de manera que sea compatible y proporcional 
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Proposta	de	resolució	sobre	el	desple-
gament	de	l’article	71	de	la	Llei	18/2007,	
del	dret	a	l’habitatge
Tram. 250-01477/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de 
la CMAH, 11.02.2009

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. 
46267)

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:

Amb la finalitat de facilitar a la gent jove l’accés a l’ad-
quisició d’habitatge, efectuar els estudis necessaris per 
desenvolupar el reglament i dotar pressupostàriament el 
que es disposa a l’article 71 de la llei pel Dret a l’Habi-
tatge, i recollit també al Pacte per l’Habitatge sobre el 
règim de copropietat.»

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	
les	obres	de	construcció	d’un	centre	
d’atenció	primària	i	un	centre	de	salut	
mental	a	les	antigues	casernes	de	Sant	
Andreu,	de	Barcelona
Tram. 250-01454/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.02.2009

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. 45617)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar treballant per a què les obres de construcció del 
centre d’atenció primària i del centre de salut mental a 
les antigues casernes de Sant Andreu, Barcelona, co-
mencin el més ràpidament possible.»
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Proposta	de	resolució	sobre	la	campa-
nya	«Plantem	pel	planeta»	del	Progra-
ma	de	les	Nacions	Unides	per	al	Medi	
Ambient
Tram. 250-01493/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de 
la CMAH, 11.02.2009

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. 
46266)

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:

Sumar-se a la campanya “Plantem el Planeta” del Pro-
grama de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNU-
MA), adaptant-lo a les necessitats reals del territori 
català, i reforçant la seva vessant educativa i divul-
gativa.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’equipa-
ració	de	l’edat	de	jubilació	als	seixanta	
anys	entre	els	Mossos	d’Esquadra,	la	
Policia	Foral	de	Navarra	i	l’Ertzaintza
Tram. 250-01485/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 16.02.2009

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. 46442)

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 a realitzar 
les gestions necessàries davant el Parlament espanyol, 
en el marc del Pacte de Toledo, per tal que s’equipari 
el més aviat possible l’edat de jubilació als seixanta 
anys entre els Mossos d’Esquadra, la Policia Foral de 
Navarra i la Ertzaintza; garantint la igualtat entre els 
esmentats cossos policials en l’aplicació de les condici-
ons de finançament de les jubilacions anticipades.»
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Proposta	de	resolució	sobre	el	disseny	
del	traçat	de	la	variant	sud	de	Lleida	
d’acord	amb	la	moció	que	l’Ajuntament	
de	Lleida	va	aprovar	el	27	de	juliol	de	
2006
Tram. 250-01516/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	Conven-
ció	de	la	UNESCO	sobre	la	protecció	i	la	
promoció	de	la	diversitat	de	les	expres-
sions	culturals
Tram. 250-01517/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	
a	la	construcció	d’un	edifici	residenci-
al	i	social	per	a	persones	sordcegues	i	
afectades	per	la	síndrome	de	Rett
Tram. 250-01518/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
rització	de	vies	d’accés	per	a	vehicles	
motoritzats	en	zones	rurals
Tram. 250-01507/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de 
la CMAH, 11.02.2009

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. 
46463)

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:

1. Iniciar el procés de modificació de la normativa d’ac-
cés motoritzat al Medi Natural, i valorar en aquesta 
modificació:

a) La possibilitat de canviar els criteris d’aptitud dels 
vials per a la circulació motoritzada, incloent entre 
aquests la finalitat i naturalesa de les pistes.

b) La delimitació clara i adient, davant els usuaris, 
dels conceptes de camins d’ús públic i de camins d’ús 
privat.

2. Donar suport a les iniciatives que en l’àmbit federatiu 
es realitzen per a la creació d’una llicència verda, que 
funcioni com un codi de conducta per a la circulació 
motoritzada en el medi natural.

3. Donar suport a les iniciatives per a la creació d’àrees 
temporals per al lleure i esport.»
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	comissaria	dels	Mossos	
d’Esquadra	a	Almacelles	(Segrià)
Tram. 250-01522/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	partici-
pació	de	la	Generalitat	en	la	construcció	
de	l’Hotel	Casateva,	a	Barcelona,	per	a	
familiars	d’infants	ingressats	amb	trac-
taments	mèdics	llargs
Tram. 250-01523/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	reforma	i	ampliació	del	CEIP	El	Cim,	
a	Teià	(Maresme)
Tram. 250-01524/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	la	taxa	per	activitats	de	control	i	ins-
pecció	sanitària	en	escorxadors,	sales	
d’especejament	i	de	transformació	de	
la	caça	i	altres	establiments	alimenta-
ris	subjectes	a	control	oficial
Tram. 250-01519/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	la	documentació	relativa	al	concurs	
per	a	l’adjudicació	d’emissores	de	ràdio	
de	freqüència	modulada
Tram. 250-01520/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elaboració	
d’un	calendari	de	pagament	de	subven-
cions	als	sectors	agrícola	i	ramader
Tram. 250-01521/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	planifi-
cació	d’un	passeig	de	ronda	a	la	Costa	
Brava
Tram. 250-01528/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	la	freqüència	de	pas	de	la	línia	d’au-
tobusos	entre	Maçanet	de	la	Selva	i	l’es-
tació	de	tren	de	Maçanet-Massanes
Tram. 250-01529/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	l’Autoritat	Territorial	de	la	Mobilitat	
a	Girona	amb	la	totalitat	dels	municipis	
de	la	Selva
Tram. 250-01530/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	submi-
nistrament	d’aigua	de	boca	a	l’àmbit	
del	Consorci	d’Aigües	de	Tarragona	i	a	
diversos	municipis	de	l’Ebre	i	sobre	la	
qualitat	de	l’aigua	i	la	protecció	del	riu
Tram. 250-01525/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	pla	urgent	per	a	resoldre	la	se-
quera	de	l’Alt	Empordà
Tram. 250-01526/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	de	sensibilització	i	preven-
ció	de	malalties	d’origen	tropical
Tram. 250-01527/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	negocia-
ció	amb	el	Govern	de	l’Estat	del	traspàs	
dels	recursos	econòmics	per	a	l’esta-
bliment	d’un	règim	propi	d’ajuts	per	a	
l’accés	a	l’habitatge
Tram. 250-01534/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	negoci-
ació	amb	el	Govern	de	l’Estat	d’un	mi-
llor	tracte	fiscal	per	als	contractes	de	
lloguer	amb	opció	a	compra
Tram. 250-01535/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’una	línia	d’ajuts	per	a	famílies,	unitats	
convivencials	i	persones	amb	especials	
dificultats	en	el	pagament	del	lloguer	o	
la	hipoteca
Tram. 250-01536/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	la	gratuïtat	del	transport	públic	esco-
lar	a	tota	la	comarca	de	la	Selva
Tram. 250-01531/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	de	sistemes	d’informació	i	de	co-
municació	al	túnel	de	Parpers	i	a	l’auto-
pista	C-60
Tram. 250-01532/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	targeta	de	transport	metropolità	
per	als	menors	de	trenta	anys
Tram. 250-01533/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’atorga-
ment	d’ajuts	i	l’establiment	d’una	línia	
de	crèdits	tous	per	a	l’empresariat	afec-
tat	pel	temporal	del	26	de	desembre
Tram. 250-01540/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’una	línia	d’ajuts	i	subvencions	
per	als	municipis	de	la	Costa	Brava	
afectats	pel	temporal	del	26	de	desem-
bre
Tram. 250-01541/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	requeri-
ment	al	Govern	de	l’Estat	perquè	execu-
ti	el	pla	d’obres	de	millorament	i	arranja-
ment	de	la	platja	de	s’Albanell	i	del	port	
de	Blanes	(Selva)
Tram. 250-01542/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	observatori	de	seguiment	dels	ter-
minis	de	pagament	i	de	la	morositat
Tram. 250-01537/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	el	requeriment	
al	Govern	de	l’Estat	d’ajuts	per	als	mu-
nicipis	afectats	pel	temporal	del	26	de	
desembre
Tram. 250-01538/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’atorga-
ment	d’ajuts	als	municipis	afectats	pel	
temporal	del	26	de	desembre
Tram. 250-01539/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	parada	
dels	trens	de	la	línia	2	de	rodalia	a	l’es-
tació	del	Prat	de	Llobregat	(Baix	Llo-
bregat)
Tram. 250-01546/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	i	la	posada	en	funcionament	
d’una	residència	per	a	malalts	d’Alzhe-
imer	al	Prat	de	Llobregat	(Baix	Llobre-
gat)
Tram. 250-01547/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
amb	els	recursos	econòmics	necessa-
ris	de	les	partides	pressupostàries	del	
Departament	d’Agricultura,	Alimentació	
i	Acció	Rural	corresponents	al	contracte	
global	d’explotació	i	al	relleu	generacio-
nal	al	camp
Tram. 250-01548/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	places	de	batxillerat	a	l’institut	d’edu-
cació	secundària	del	barri	de	Sant	Sal-
vador,	de	Tarragona
Tram. 250-01543/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre-
ment	de	les	tarifes	del	transport	públic	
de	l’àrea	metropolitana	de	Barcelona	
per	al	2009
Tram. 250-01544/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conne-
xió	ferroviària	de	la	terminal	sud	de	l’ae-
roport	de	Barcelona
Tram. 250-01545/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	CEIP	La	Torreta,	a	la	Roca	
del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01552/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	nou	gimnàs	del	CEIP	Salva-
dor	Espriu,	de	Granollers	(Vallès	Orien-
tal)
Tram. 250-01553/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	tercer	centre	d’educació	in-
fantil	i	primària	a	Sant	Feliu	de	Codines	
(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01554/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	finança-
ment	pel	Govern	de	l’Estat	de	la	cons-
trucció	de	l’estació	del	tren	d’alta	velo-
citat	de	la	Sagrera,	a	Barcelona
Tram. 250-01549/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	integra-
ció	en	la	Comissió	Catalunya	2014	de	re-
presentants	dels	municipis	dels	pobles,	
viles	i	ciutats	que	van	tenir	protagonis-
me	en	la	Guerra	de	Successió
Tram. 250-01550/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reedició	
del	fullet	Ruta	1714	incorporant-hi	tres	
monuments	dedicats	a	la	memòria	del	
general	Moragues
Tram. 250-01551/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’atenció	primària	a	
Sant	Feliu	de	Codines	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01558/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’atenció	primària	a	
Martorelles	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01559/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’atenció	primària	a	
Llinars	del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01560/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	a	Sant	Feliu	de	Codines	(Vallès	
Oriental)
Tram. 250-01555/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	a	Santa	Maria	de	Palautordera	(Va-
llès	Oriental)
Tram. 250-01556/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	a	Sant	Esteve	de	Palautordera	(Va-
llès	Oriental)
Tram. 250-01557/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	del	sistema	de	pantalles	de	vidre	
als	accessos	i	les	sortides	de	la	xarxa	
de	Ferrocarrils	de	la	Generalitat	i	sobre	
l’increment	del	control	per	a	evitar	l’ac-
cés	sense	títol	de	transport	vàlid
Tram. 250-01564/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	com-
pensació	econòmica	per	als	propieta-
ris	dels	habitatges	i	els	edificis	annexos	
i	els	solars	no	construïts	situats	al	barri	
de	l’Estació,	a	Sallent	(Bages)
Tram. 250-01565/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
d’ampliació	i	millorament	del	CEIP	Da-
mià	Mateu,	a	Llinars	del	Vallès	(Vallès	
Oriental)
Tram. 250-01561/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	CAP	Bon	
Pastor,	de	Barcelona
Tram. 250-01562/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	inte-
gral	d’urgències	mèdiques
Tram. 250-01563/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47455).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2009.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 47570).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	implan-
tació	d’una	línia	de	batxillerat	al	nou	ins-
titut	d’educació	secundària	del	barri	de	
Sant	Salvador,	de	Tarragona
Tram. 250-01568/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	la	sentència	del	Tribunal	Su-
prem	que	confirma	l’obligació	de	dema-
nar	la	llengua	habitual	de	l’infant	en	el	
procés	de	preinscripció	d’educació	in-
fantil	i	primària
Tram. 250-01566/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	segre-
gació	d’una	part	del	terme	municipal	de	
Tarragona	per	a	constituir	el	municipi	
de	la	Canonja
Tram. 250-01567/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	introduc-
ció	en	les	bases	del	projecte	Ecojogui-
na	del	requeriment	de	l’opció	idiomàtica	
del	català	en	els	menús	i	les	aplicacions	
de	les	joguines
Tram. 250-01571/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	iniciativa	
de	reinserció	laboral	dels	interns	en	les	
cuines	dels	centres	penitenciaris
Tram. 250-01572/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’augment	
dels	preus	del	transport	públic	del	sis-
tema	tarifari	integrat	de	l’Autoritat	del	
Transport	Metropolità	de	l’àrea	de	Llei-
da
Tram. 250-01569/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47186).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47570).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	pla	de	xoc	per	a	reindustrialit-
zar	la	Segarra
Tram. 250-01570/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	traspàs	
de	les	competències	pendents	en	matè-
ria	de	justícia	de	pau
Tram. 250-01574/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	negoci-
ació	amb	el	Govern	de	l’Estat	del	con-
tingut	estatutari	relatiu	a	la	planta	i	la	
demarcació	judicial
Tram. 250-01575/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oficina	
judicial
Tram. 250-01573/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	provisió	
d’Aleixar	(Baix	Camp)	amb	una	estació	
depuradora	d’aigües	residuals
Tram. 250-01577/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47186).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47570).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	provisió	
de	Botarell	(Baix	Camp)	amb	una	bibli-
oteca	pública
Tram. 250-01578/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
ció	de	la	segona	activitat	del	personal	
d’infermeria	del	sector	públic
Tram. 250-01576/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	incor-
poració	d’un	crèdit	extraordinari	en	els	
pressupostos	de	la	Generalitat	per	al	
2009	per	a	la	construcció	d’un	centre	
d’educació	infantil	i	primària	a	la	Riera	
de	Gaià	(Tarragonès)
Tram. 250-01580/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’execució	
de	les	obres	de	millorament	del	dic	de	
recer	del	port	de	Llançà	durant	el	2009
Tram. 250-01581/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47186).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47570).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	despro-
gramació	de	l’àrea	residencial	estratègi-
ca	del	sector	SUND-A	de	Cambrils	(Baix	
Camp)	i	l’exclusió	del	Pla	director	urba-
nístic	de	les	àrees	residencials	estratè-
giques	del	Camp	de	Tarragona
Tram. 250-01579/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47570).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	limitació	
de	la	velocitat	a	l’àrea	metropolitana	de	
Barcelona
Tram. 250-01585/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 47186).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ajut	oficial	
al	desenvolupament
Tram. 250-01586/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47570).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	limitació	
variable	de	la	velocitat	a	la	xarxa	viària	
de	l’àrea	metropolitana	de	Barcelona
Tram. 250-01582/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47186).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	continu-
ïtat	del	programa	Gesmopoli
Tram. 250-01584/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47186).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	posa-
da	en	marxa	d’un	pla	de	millorament	de	
l’estació	de	tren	de	Vila-seca	(Tarrago-
nès)
Tram. 250-01589/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	paga-
ment	de	les	indemnitzacions	per	les	
obres	a	la	carretera	C-14	entre	Reus	i	
Alcover
Tram. 250-01590/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
per	a	programes	de	vetlladors	per	a	in-
fants	amb	discapacitats	als	centres	es-
colars	de	municipis	de	menys	de	vint-i-
cinc	mil	habitants
Tram. 250-01587/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 47186).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclu-
sió	de	 les	esglésies	romàniques	de	
l’Alt	Penedès	en	el	programa	«Romànic	
obert»
Tram. 250-01588/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampli-
ació	de	l’horari	d’atenció	al	públic	del	
dispensari	d’Olesa	de	Bonesvalls	(Alt	
Penedès)
Tram. 250-01594/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 47186).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	com-
pliment	del	conveni	d’infraestructures	
i	serveis	sanitaris	amb	l’Ajuntament	de	
Badalona	per	al	període	2002-2005	i	la	
signatura	d’un	nou	conveni	per	al	perí-
ode	2009-2012
Tram. 250-01591/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 47186).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47564).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.02.3009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 20.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’arxiva-
ment	de	l’oferta	d’augmentar	voluntàri-
ament	el	nombre	d’hores	lectives	de	la	
jornada	laboral	del	professorat,	sobre	
l’augment	de	la	plantilla	de	professors	
i	sobre	la	dedicació	a	l’activitat	ordinà-
ria	del	professorat	destinat	a	la	sisena	
hora
Tram. 250-01592/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47008), Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 47186).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.02.2009 al 19.02.2009).

Finiment del termini: 20.02.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2009.



23 de febrer de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 407

46

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a revisar el seu posicionament respecte el traçat 
de la carretera interpolar Sud al seu pas pel nucli de 
Bellaterra de manera que no es parteixi en dos el nucli 
de Bellaterra (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, de Catalunya, 5 de febrer de 
2009

Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
de	la	tramitació	dels	ajuts	a	la	interna-
cionalització	de	les	empreses	i	sobre	la	
gestió	compartida	amb	les	cambres	de	
comerç
Tram. 250-01686/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 46426 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa del Parlament

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

exPosiCió de motius

La internacionalització de l’economia catalana és una 
necessitat que es fa més evident en aquests moments de 
crisi econòmica. Tant l’exportació de productes fabri-
cats al nostre país com l’expansió de les nostres empre-
ses a l’estranger, són una de les millors vies per poder 
corregir els greus problemes de l’economia catalana i 
espanyola i generar ocpuació de qualitat.

En aquest sentit s’han implicat tots els agents socials 
i les administracions públiques, que a Catalunya s’ha 
manifestat també amb la signatura de l’Acord per la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la com-
petitivitat de l’economia catalana 2008-2011.

Per assolir la plena internacionalització de les empreses 
catalanes, el Govern de la Generalitat facilita alguns 
ajuts econòmics i beques de formació empresarial que 
serveixen a les empreses per sufragar part del risc que 
té iniciar un negoci a l’estranger per tal d’obrir nous 
mercats o obtenir nous compradors.

Les despeses que té un projecte d’internacionalització 
són molt elevades i el principal problema al que han 

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	la	carretera	Interpolar	Sud	
amb	un	traçat	que	no	divideixi	el	nucli	
urbà	de	Bellaterra,	a	Cerdanyola	del	Va-
llès
Tram. 250-01685/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 46394 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
i Navarro, Portaveu Adjunt del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenta la següent proposta de resolució

exPosiCió de motius

El Parlament de Catalunya va aprovar el 14 de maig de 
2008 la Resolució 183/VIII sobre la connexió viària 
entre el nord i l’oest del Vallès Occidental. Aquesta re-
solució fa referència a la construcció de la via Interpolar 
Sud en el tram que discorre per Bellaterra.

La resolució instava al Govern de la Generalitat a prio-
ritzar els projectes i els treballs que solucionin, els pro-
blemes de saturació de la xarxa viària entre el Nord 
i l’Oest del Vallès Occidental a l’alçada de Bellaterra 
donant prioritat a les inversions per a una connexió mi-
llor entre les carreteres C-58 i B-30 i evitant la partició 
de la zona edificada.

Malgrat aquesta resolució, el Govern en remetre al Par-
lament de Catalunya el corresponent control de compli-
ment de la mateixa on afirmava que el traçat que discor-
re per la reserva viària existent no parteix o divideix en 
dos la zona urbana de Bellaterra.

La realitat és que el traçat previst parteix la zona edi-
ficada de Bellaterra deixant aproximadament els 250 
habitatges de Can Domènech en una banda i 600 habi-
tatges a l’altre. Aquesta resposta del Govern ha causat 
gran malestar en els veïns de Bellaterra.

El mateix Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
va aprovar el passat 18 de desembre de 2008 per una-
nimitat una resolució en la que demanava al Govern la 
modificació del seu posicionament expressat respecte al 
traçat de la interpolar sud i el respecte al contingut de la 
Resolució 183/VIII del Parlament de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, presenta la següent: 
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Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
extraordinaris	a	l’Ajuntament	de	Santa	
Margarida	de	Montbui	(Anoia)	amb	rela-
ció	als	desperfectes	causats	pel	tempo-
ral	del	24	de	gener	de	2009	i	sobre	la	re-
paració	de	la	teulada	de	l’IES	Montbui
Tram. 250-01687/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 46629 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Atorgar les ajudes extraordinàries per fer front als 
desperfectes causats en equipaments municipals de San-
ta Margarida de Montbui (Anoia)

2. Dur a termes les actuacions relatives al restabliment 
de la teulada de l’IES Montbui (Anoia).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

de fer front avui les empreses catalanes és la falta de 
liquiditat i de finançament. Per tant, encara que tinguin 
concedides ajudes per a projectes d’internacionalització, 
aquests es paguen massa tard, ja que les administracions 
demoren molt els pagaments.

Les cambres de comerç fan una tasca important en 
l’ajut a les empreses que pretenen internacionalitzar-s i 
tenen els mecanismes per tal de poder col·laborar amb 
l’adminsitració en la gestió dels ajuts a l’internaciona-
lització

Tanmateix els tràmits, requisits i documentació que cal 
aportar per obtenir els ajuts dificulta molt la gestió dels 
mateixos. Avui és tècnicament factible fer les gestions 
amb l’administració per mitjans telemàtics segurs amb 
documents digitals certificats.

Per això cal que l’administració faciliti aquests tràmits 
tant amb una guixeta internacional (fast track) per a les 
empreses com amb la digitalització dels processos de 
documentació. Tot això reduiria considerablement els 
tràmits i el temps dedicat a complir amb els requisits 
administratius.

Per aquestes motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

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

1. Reduir i simplificar els tràmits administratius per a 
obtenir els ajuts a l’internacionalització de les empreses 
de manera que aquests es puguin cobrar en un període 
no superior a seixanta dies.

2. Crear una finestreta o guixeta d’atenció a l’interna-
cionalització que faciliti l’atenció a les empreses per 
a la realització dels tràmits per la gestió dels ajuts de 
l’internacionalització i la seva realització per mitjans 
telemàtics segurs.

3. Establir convenis de col·laboració amb els cambres de 
comerç catalanes per a la gestió compartida dels ajuts a 
l’internacionalització.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Dolors Montserrat Josep Enric Millo
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Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
extraordinaris	als	ajuntaments	dels	mu-
nicipis	de	l’Alt	Penedès	afectats	pel	tem-
poral	del	24	de	gener	de	2009
Tram. 250-01689/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46631 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Donar suport a les demandes formulades des del Con-
sell Comarcal de l’Alt Penedès com a ens canalitzador 
i avaluador dels danys produïts a la comarca de l’Alt 
Penedès.

2. Atorgar les ajudes extraordinàries per fer front a les 
despeses i als desperfectes en els municipis de l’Alt Pe-
nedès.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
extraordinaris	als	ajuntaments	dels	mu-
nicipis	de	l’Anoia	afectats	pel	temporal	
del	24	de	gener	de	2009
Tram. 250-01688/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46630 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Donar suport a les demandes formulades des del 
Consell Comarcal de l’Anoia com a ens canalitzador i 
avaluador dels danys produïts a la comarca.

2. Atorgar les ajudes extraordinàries per fer front a les 
despeses i als desperfectes en els municipis de l’Anoia.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	i	
les	actuacions	per	a	restablir	els	equipa-
ments	municipals	de	Capellades	(Anoia)	
afectats	pel	temporal	del	24	de	gener	
de	2009
Tram. 250-01691/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46633 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar 
els ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions 
necessàries relatives al restabliment dels equipaments 
municipals de Capellades (Anoia) afectats.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	i	
les	actuacions	per	a	la	reparació	de	la	
teulada	de	l’IES	Alexandre	de	Riquer	i	
les	d’altres	equipaments	municipals	de	
Calaf	(Anoia)	afectats	pel	temporal	del	
24	de	gener	de	2009
Tram. 250-01690/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46632 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar 
els ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions 
necessàries relatives al: 

1. Restabliment de la teulada de l’IES Alexandre de 
Riquer de Calaf (Anoia).

2. Restabliment d’altres teulades d’equipaments muni-
cipals, entre les quals la del Cementiri municipal de 
Calaf (Anoia).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	i	
les	actuacions	per	a	reparar	la	coberta	
de	la	piscina	municipal	de	Piera	(Ano-
ia)
Tram. 250-01693/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46635 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar 
els ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions 
necessàries relatives al restabliment de la coberta de la 
piscina municipal de Piera (Anoia).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	i	
les	actuacions	per	a	reparar	les	teula-
des	del	Centre	Unió	Agrícola	i	del	Cen-
tre	Cívic	del	Pla	de	la	Masia,	a	Òdena	
(Anoia)
Tram. 250-01692/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46634 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar 
els ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions 
necessàries relatives al: 

1.-Restabliment de la teulada del teatre Centre Unió 
Agrícola d’Òdena (Anoia).

2. Restabliment teulada del Centre Cívic del Pla de la 
Masia d’Òdena (Anoia).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
i	les	actuacions	per	a	reparar	la	cano-
nada	del	centre	cívic	i	les	tanques	de	la	
piscina	i	del	camp	de	futbol	de	la	Gra-
nada	(Alt	Penedès)
Tram. 250-01695/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46637 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics –llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar els 
ajuts corresponents i dur a terme les actuacions neces-
sàries relatives a: 

1. L’arranjament de la canonada del centre cívic de la 
Granada (Alt Penedès)

2. L’arranjament de les tanques de la piscina i del camp 
de futbol de la Granada (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	i	
les	actuacions	per	a	reparar	les	tanques	
de	la	pista	poliesportiva	de	la	piscina	de	
Gelida	(Alt	Penedès)
Tram. 250-01694/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46636 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar els 
ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions neces-
sàries relatives al restabliment de les tanques de la pista 
poliesportiva de la piscina de Gelida (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	i	
les	actuacions	per	a	restablir	les	plan-
xes	de	la	teulada	de	l’escola	Circell	i	del	
gimnàs	de	Moja	(Alt	Penedès)
Tram. 250-01697/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46639 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern atorgar els 
ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions ne-
cessàries relatives al restabliment de les planxes de la 
teulada de l’escola Circell i del gimnàs de Moja (Alt 
Penedès).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	i	
les	actuacions	per	a	reparar	el	parc	foto-
voltaic,	l’enllumenat	públic	i	les	tanques	
de	la	piscina	municipal	de	Mediona	(Alt	
Penedès)
Tram. 250-01696/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46638 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el govern a atorgar els 
ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions ne-
cessàries relatives al: 

1. Restabliment del Parc fotovoltaic de Mediona (Alt 
Penedès)

2. Restabliment de 400 fanals de l’enllumenat públic a 
Mediona (Alt Penedès).

3. Restabliment de les tanques de la piscina municipal 
de Mediona (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	i	
les	actuacions	per	a	reparar	els	desper-
fectes	de	la	piscina	i	del	poliesportiu	del	
Pla	del	Penedès	(Alt	Penedès)
Tram. 250-01699/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46641 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar 
els ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions 
necessàries relatives als arranjaments dels desperfectes 
a la piscina i al poliesportiu del Pla del Penedès (Alt 
Penedès).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
i	les	actuacions	per	a	reparar	el	sostre	
del	poliesportiu	de	Pacs	del	Penedès	
(Alt	Penedès)
Tram. 250-01698/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46640 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar 
els ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions 
necessàries relatives a l’arranjament del sostre del Po-
liesportiu de Pacs del Penedès (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
i	les	actuacions	per	a	reparar	la	teula-
da	de	l’escola	de	Puigdàlber	(Alt	Pene-
dès)
Tram. 250-01701/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46643 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar els 
ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions neces-
sàries relatives a la reparació de la teulada de l’escola 
de Puigdàlber (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
i	les	actuacions	per	a	reparar	l’asfaltat	
de	la	carretera	de	Torrelles	a	Pontons	i	
les	teulades	de	l’Ajuntament,	de	la	pis-
cina	i	del	local	social	de	Pontons	(Alt	
Penedès)
Tram. 250-01700/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46642 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar 
els ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions 
necessàries relatives a: 

1. L’arranjament de l’asfaltat de la carretera de Torrelles 
a Pontons, a l’alçada de les aigües de les mines com a 
conseqüència de la caiguda de l’arbrat.

2. La reparació de les teulades de l’Ajuntament, piscina 
i local social de Pontons (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU



Núm. 407 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de febrer de 2009

55

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	de	la	pista	poliesportiva	de	Santa	
Margarida	i	els	Monjos	(Alt	Penedès)
Tram. 250-01703/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46645 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar 
els ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions 
necessàries relatives a la reparació dels desperfectes de 
la pista poliesportiva de Santa Margarida i els Monjos 
(Alt Penedès).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
i	les	actuacions	per	a	reparar	diversos	
desperfectes	causats	pel	temporal	del	
24	de	gener	de	2009	a	Sant	Martí	Sarro-
ca	(Alt	Penedès)
Tram. 250-01702/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46644 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i Pu-
jadó, 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: 

exPosiCió de motius

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblacions 
de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i tràgics 
com la mort de vuit persones alhora que deixava un de-
plorable estat paisatgístic en molts indrets del nostre país 
i un malbaratament de moltes infraestructures de servei 
públic com a conseqüència del trencament de molts arbres 
i les afectacions en moltes teulades dels edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar els 
ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions neces-
sàries, a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès), relatives a: 

1. Reparar de la teulada del Poliesportiu.

2. Reparar dels desperfectes causats a les escoles del 
municipi.

3. Restablir les tanques de la piscina municipal, del pati 
de l’escola bressol i del magatzem municipal.

4. Restablir els semàfors caiguts i fanals en diversos 
indrets.

5. Reparar les teulades de l’església i del castell.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’arranja-
ment	de	teulades	i	tanques	de	diversos	
edificis	públics	i	de	fanals	a	Vilafranca	
del	Penedès	(Alt	Penedès)
Tram. 250-01705/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46647 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar 
els ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions 
necessàries relatives a: 

1. Arranjar la teulada de l’edifici de consultes externes 
de l’Hospital Comarcal, del nou auditori municipal i del 
Pavelló Firal de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

2. Arranjar les tanques en edificis municipals i fanals 
caiguts en diverses zones de la Vila.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	dels	desperfectes	a	Torrelles	de	Foix	
(Alt	Penedès)
Tram. 250-01704/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46646 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics –llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar 
els ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions 
necessàries relatives a la reparació dels desperfectes a 
l’Ajuntament de Torrelles de Foix (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	campa-
nya	de	promoció	turística	de	la	Costa	
Brava	i	el	Pirineu	de	Girona
Tram. 250-01707/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 46677 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael Luna i Vivas, Diputat, 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 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme: 

exPosiCió de motius

El Patronat de Turisme de la Costa Brava ha posat en 
marxa des del mes de gener de 2009 una campanya 
publicitària amb l’objectiu de promocionar turística-
ment les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Per 
a promocionar aquesta campanya, s’han utilitzat unes 
imatges que no corresponen a cap punt ni de la Costa 
Brava, ni del Pirineu gironí.

En concret, una de les imatges d’aquesta campanya pu-
blicitària correspon a un fotografia d’una platja tropical 
que comercialitza una agència internacional d’imatge. 
Des del Patronat de Turisme de la Costa Brava s’ha 
intentat justificar la presència d’imatges a la campanya 
publicitària que no corresponen a la Costa Brava, sota 
el pretext que el més important no és la fotografia, sinó 
el que representa

En aquest any estem celebrant el centenari de la Costa 
Brava com a marca turística. Aquesta part del litoral ca-
talà, té innumerables punt d’una bellesa extraordinària, 
per la qual cosa, ha estat escenari de múltiples produc-
cions cinematogràfiques, així com també localització 
de campanyes publicitàries que res tenen a veure amb 
la promoció de la pròpia Costa Brava.

El Pirineu de Girona, al igual que la mateixa Costa 
Brava, tenen entitat pròpia com per no haver de recorre 
a imatges que no corresponen a aquests indrets per tal 
de promocionar turísticament aquests dos punts de la 
geografia catalana. El Patronat de Turisme Costa Brava, 
és un organisme mixt, en el que estan representats tan 
el sector públic com el privat.

La Generalitat de Catalunya està representada al Con-
sell d’Administració del Patronat de Turisme Costa Bra-
va a través d’un membre de la Delegació Territorial del 
Departament de la Generalitat competent en matèria 

Proposta	de	resolució	sobre	el	restabli-
ment	de	les	plaques	solars,	les	portes	
d’accés	i	la	planxa	de	la	cornisa	de	la	
teulada	de	l’escola	de	Vilobí	del	Pene-
dès	(Alt	Penedès)
Tram. 250-01706/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46648 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat 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

El dia 24 de gener el país va patir una forta ventada que 
va produir destrosses generalitzades en moltes poblaci-
ons de les nostres comarques, amb fets tant luctuosos i 
tràgics com la mort de vuit persones alhora que deixava 
un deplorable estat paisatgístic en molts indrets del nos-
tre país i un malbaratament de moltes infraestructures 
de servei públic com a conseqüència del trencament de 
molts arbres i les afectacions en moltes teulades dels 
edificis.

La celeritat i eficàcia que molts ajuntaments varen ac-
tuar per fer possible el restabliment de la normalitat 
en l’ús de les instal·lacions municipals o en la recupe-
ració dels serveis bàsics - llum, comunicacions, neteja 
de vials, desbrossament entre d’altres– ha comportat 
unes despeses que caldrà que des de la Generalitat es 
puguin atendre.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atorgar els 
ajuts corresponents i a dur a terme les actuacions ne-
cessàries relatives al restabliment de les plaques solars, 
portes d’accés i planxa de la cornisa de la teulada de 
l’escola de Vilobí del Penedès (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G.P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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amb la col·laboració de les comunitats autònomes de 
1.500 orientadors laborals que havien de elaborar itine-
raris personalitzats destinats als treballadors en atur i en 
especial d’aquells sectors més castigats per la crisi.

Des de que la mesura va ser anunciada pel President del 
Govern al setembre, al conjunt de l’Estat s’han quedat 
a l’atur 797.800 persones més en només cinc mesos. A 
Catalunya, des de l’octubre en que el Govern va adoptar 
les mesures per fer efectiva la iniciativa de l’Estat fins el 
gener de 2009, han ingressat a l’atur 101.542 persones.

El Govern, de resultes de la decisió i els fons aportats 
pel Govern de l’Estat, va contractar 184 orientadors la-
borals per oferir assessorament i atenció personalitzada 
a les persones que estan buscant feina.

Segons el Govern, aquests 184 tècnics experts en ori-
entació laboral, havien de poder donar servei a 150.000 
persones cada any. Actualment, a gener de 2009, a Ca-
talunya hi ha 455.757 persones inscrites a les oficines 
d’atur i en el darrer any han ingressat 172.860 persones 
a l’atur. Aquestes xifres fan evident que el nombre d’ori-
entadors laborals és insuficient i que la rapidesa en la 
destrucció de l’atur ha deixat en evidència un altre cop 
les previsions del Govern.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incrementar el nombre d’orientadors laborals 
per a l’atenció als treballadors en atur a Catalunya per 
donar resposta a l’increment de la població aturada.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2009

Dolors Montserrat i Culleré Josep Enric Millo i 
Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	im-
mediat	de	les	tasques	de	manteniment	
de	la	carretera	C-17	de	les	Masies	de	
Voltregà	a	Ripoll	per	a	garantir	la	segu-
retat	viària
Tram. 250-01709/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 46711 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Eudald Casadesús i 
Barceló i Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen als articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra presenten la següent proposta de resolució.

de turisme. Com a membre d’aquest organisme hauria 
de vetllar perquè les campanyes publicitàries corres-
pongui a la realitat i no s’utilitzi imatges que poden 
desprestigiar al Costa Brava ni el Pirineu de Girona, 
més quan del que es tracta és de promocionar tant a 
l’exterior com a l’interior una de les zones de Catalunya 
amb més atractiu turístic.

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 de Catalunya a, atesa la seva participació en els 
òrgans de govern del Patronat de Turisme Costa Brava, 
sol·licitar la retirada de la campanya de promoció tu-
rística iniciada pel Patronat al passat mes de gener de 
2009 en la que s’utilitzen imatge que no corresponen a 
la Costa Brava ni al Pirineu de Girona, així com instar 
a la posada en marxa una nova campanya de promoció 
en la que s’utilitzin imatges de la Costa Brava i del Pi-
rineu de Girona.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael Luna i Vivas

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’orientadors	laborals
Tram. 250-01708/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 46678 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa del Parlament

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

exPosiCió de motius

La crisi econòmica està afectant especialment a l’ocu-
pació, tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat. En els 
darrers mesos el nombre de persones que s’inscriuen en 
les oficines d’ocupació com a demandants d’un lloc de 
treball, no para d’augmentar. Això ens ha portat a una 
xifra mai assolida a Catalunya de 455.757 aturats al mes 
de gener de 2009.

Com a mesura per la recol·locació d’aturats, el President 
del Govern de l’Estat va anunciar al Congrés dels Di-
putats el passat 10 de setembre de 2008, la contractació 
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exPosiCió de motius

Les fortes ratxes de vent que van afectar la major part 
de Catalunya el dia 24 de Gener del 2008 van causar 
la tràgica mort de 8 persones i nombrosos desperfectes 
com la caiguda d’arbres i objectes diversos als carrers, 
afectacions a les carreteres i altres comunicacions. El 
temporal de vent també va causar un centenar d’inci-
dents en les infraestructures elèctriques catalanes, la 
qual cosa va provocar la interrupció del servei en nom-
brosos municipis.

La gestió del temporal, la informació i les accions dutes 
a terme pel Govern de la Generalitat van ser dolentes, 
fins i tot el president de la Generalitat, va reconèixer que 
«l’actuació era millorable». Molts alcaldes es van sen-
tir impotents davant la manca de comunicació i suport 
rebut davant dels greus incidents. Malgrat que alguns 
municipis van estar dies sense llum, els alcaldes no van 
ser informats per poder actuar adequadament.

Passades unes setmanes, els efectes del temporal encara 
són ben visibles. A moltes comarques com a les de Tar-
ragona, Baix Llobregat, o l’Anoia, els arbres arrancats 
pel vent o que van caure suposen un greu risc de cara 
a l’estiu. Aquests comporten un greu risc d’incendis i 
d’inundacions. Incendis en els boscos i inundacions en 
les rieres que poden succeir si les pluges aquesta pri-
mavera són intenses.

Tenint en compte la situació actual, és del tot necessària 
actuar amb diligència i urgència per tal de preveure 
possibles inundacions i incendis.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament insta el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya a: 

1. Redactar de manera urgent un protocol de neteja de 
les rieres afectades pel temporal de vent de finals de 
gener de 2009.

2. Crear una línia d’ajuda especial per tal de poder ne-
tejar les rieres més afectades.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Ruiz i Isern
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

exPosiCió de motius

El desdoblament de la carretera C-17 entre Vic i Ri-
poll forma part del Pla d’Eixos Viaris del Govern. El 
juny del 2006 el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques va adjudicar la concessió d’aquest Eix 
a l’empresa Cedinsa Concessionària i en aquell moment 
el conseller de Política Territorial i Obres Públiques va 
anunciar que els treballs començarien el quart trimestre 
del 2006 i finalitzarien a mitjans del 2009.

El mes de setembre passat però, el conseller afirma-
va que les obres pendents del tram de les Masies de 
Voltregà a Ripoll es reemprendrien al llarg del primer 
semestre del 2009 i ja no es va atrevir a determinar la 
data de finalització.

Sense saber doncs quan acabarà aquesta obra, però sent 
evident que la finalització de la mateixa pot demorar-se 
encara força temps, veiem que l’estat de la C-17 en el 
seu tram des de les Masies de Voltregà i fins Ripoll ha 
quedat molt malmès com a conseqüència de les últimes 
nevades. El ferm no reuneix les condicions suficients 
per garantir una total seguretat als usuaris d’aquesta 
via i la senyalització horitzontal de la mateixa és pràc-
ticament inexistent.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a començar 
immediatament les tasques de manteniment necessàries 
a la carretera C-17 en el tram des de les Masies de Vol-
tregà fins Ripoll, que garanteixin la seguretat d’aquells 
conductors que hi circulen.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Eu-
dald Casadesús i Barceló, diputat del G. P. de CiU; Jo-
sep Rull i Andreu, diputat del G.P CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	redacció	
urgent	d’un	protocol	i	la	creació	d’una	
línia	d’ajut	per	a	netejar	les	rieres	més	
afectades	pel	temporal	del	gener	de	
2009
Tram. 250-01710/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46712 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’afers instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Meritxell Ruiz i 
Isern, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució
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ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear el servei de radiologia a l’Àrea Bàsica 
de Salut del Masnou (Masnou, Alella i Teià) donada la 
gran demanda d’aquests servei en aquests municipis.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G.P. CiU; Joan 
Morell i Comas, diputat del G.P. CiU; Benet Maimí i 
Pou, diputat del G.P de CiU; Francesc Sancho i Serena, 
diputat del G.P de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	d’un	senyal	d’hospital	a	la	sortida	
100	de	l’autopista	C-32	de	Mataró
Tram. 250-01712/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46714 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep Rull i Andreu, 
Joan Morell i Comas, i Benet Maimí i Pou, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent Proposta de 
resolució.

exPosiCió de motius

La senyalització d’hospitals a les carreteres són uns 
indicadors imprescindibles per a les persones que no 
coneixen ben bé la zona i, en tant, no localitzen l’exis-
tència de centres mèdics els quals, en ser necessaris, 
resulten de la major immediatesa per ser trobats.

A l’autopista C-32 de Mataró no queda indicat l’existèn-
cia d’un hospital, més concretament al seu quilòmetre 
100. Sembla adient fer indicar la seva existència per a 
tots els possibles usuaris que poden fer ús d’ell en situ-
acions de necessitats mèdiques urgents.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a instal·lar 
una senyalització d’hospital a la sortida 100 de l’auto-
pista C-32 de Mataró.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P de CiU; Joan Morell i 
Comas, diputat del G. P. de CiU; Benet Maimí i Pou, 
diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
del	servei	de	radiologia	a	l’Àrea	Bàsica	
de	Salut	del	Masnou
Tram. 250-01711/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Joan Morell i Comas, 
Benet Maimí i Pou, i Francesc Sancho i Serena, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 presenten 
la següent proposta de resolució

exPosiCió de motius

Molts municipis del Maresme i de fa anys experimen-
ten un creixement important de la població. Aquest 
increment de la població comporta un increment de la 
necessitat de nous serveis sanitaris o d’ampliació dels 
mateixos, cal un esforç per tal de garantir que tots els 
ciutadans puguin gaudir en condicions de normalitat 
d’aquests serveis.

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) del Masnou, atén una 
àrea assistencial de més de 40.000. persones residents, 
(l’estiu s’incrementa un 50 %), que compren els munici-
pis del Masnou, Alella i Teià. Aquesta ABS representa 
dos Centre d’Atenció Primària (CAP) i dos consulto-
ris locals, i no disposa del servei de radiologia, fet que 
comporta que les persones que viuen en aquests mu-
nicipis, en especial dificultat per a la gent gran, hagin 
de desplaçar-se a Badalona per fer-se una radiografia, 
sigui de seguiment, sigui d’urgències, fet que provoca 
problemes als ciutadans que s’han de desplaçar, així 
com l’innecessari col·lapse dels serveis de radiologia 
de Badalona. A banda d’aquests inconvenients, hi ha els 
costos de desplaçaments que assumeix (o no) l’Institut 
Català de la Salut com el transport especialitzat sanitari 
o un taxi.

Des de fa temps els ciutadans de Masnou, Alella i Teià 
reclamen que l’Àrea Bàsica de Salut d’aquestes pobla-
cions, disposi del servei de radiologia.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de 
CiU presenta la següent
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Proposta	de	resolució	sobre	l’atorga-
ment	dels	ajuts	per	a	l’enllumenat	pú-
blic	de	Cabra	del	Camp	(Alt	Camp)
Tram. 250-01714/08

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 46716 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Dolors Batalla i No-
gués, diputats del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosiCió de motius

L’ajuntament de Cabra del Camp d’acord amb la reso-
lució MAH/769/2008 va presentar l’abril del 2008 una 
sol·licitud de subvenció per a actuacions d’ordenació 
ambiental de la il·luminació exterior.

Concretament l’objecte de la sol·licitud era per a una 
actuació d’adequació de la il·luminació exterior existent 
de l’enllumenat públic del casc urbà de Cabra del Camp, 
1a fase. Es tracta d’una actuació que té un pressupost 
de 4.229,25 euros i la quantitat de l’ajut sol·licitat és de 
2.114,62 euros. Es tracta d’un import menor, però que 
l’Ajuntament i veïns afectats esperen per poder realitzar 
l’actuació atès que han arribat a un acord de cofinan-
çament i els propietaris i ja han dipositat la quantitat 
que els correspon. Concretament el 50% del cost del 
projecte.

Atès que l’Ajuntament de Cabra del Camp ja s’ha pre-
sentat a diverses convocatòries per sol·licitar aquest ajut 
i no ha estat admesa la seva demanda.

Atès que en resposta a la pregunta formulada per es-
crit 314-14673/08 s’afirma que «l’atorgament de l’ajut a 
l’ajuntament de Cabra del Camp està condicionat a una 
possible ampliació de la dotació pressupostària desti-
nada a aquests ajuts».

Atès que L’Ajuntament de Cabra del Camp, a més de 
presentar-se a les anterior convocatòries, també ha tan-
cat un acord de cofinançament amb els propietaris i que 
aquests han assumit la seva corresponsabilitat en relació 
al finançament d’aquesta obra i que, fins i tot ja han 
dipositat la quantitat econòmica corresponent.

És per tot això que el Grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent: 

Proposta	de	resolució	sobre	la	vaccina-
ció	contra	el	virus	del	papil·loma	humà	
de	les	joves	entre	dotze	i	quinze	anys	
que	no	hagin	tingut	aquesta	opció	al	
centre	escolar	i	l’establiment	d’un	pro-
tocol	de	seguiment	per	a	la	població	de	
risc
Tram. 250-01713/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46715 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Assumpció Laïlla i 
Jou i Francesc Sancho i Serena, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús del que dis-
posen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent: 

ProPosta de resoluCió sobre l’amPliaCió de la vaCuna-
Ció del virus del PaPiloma humÀ (hPv).

exPosiCió de motius

L’últim trimestre del 2008 el Govern ha iniciat la va-
cunació de les nenes entre 11 - 12 anys que cursen 6è 
de primària.

En l’actualitat, hi ha tota una franja de noies que volten 
els 10 - 13 anys que no reben aquesta vacuna, però que 
podrien ser població diana d’aquesta vacunació ja que 
compleixen els criteris.

Estudis europeus aconsellen la vacunació entre els 9 - 
13 anys (Stanley, MA, Shaw i Steinbrook R - 2005-06), 
atenent que un 40% de les infeccions es produeixen 
en els primers 16 mesos d’iniciar les relacions sexuals 
(STEINBROOCK R. N Engl J Med 2006).

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Implementar la vacunació per HPV a tota la pobla-
ció, entre 12 i 15 anys, que no hagin rebut l’opció a 
l’escola.

2. Establir un protocol d’actuació per la població de risc, 
que n’asseguri un seguiment adequat.

Palau de Parlament, 4 de febrer 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G.P. de CiU; As-
sumpció Laïlla i Jou, diputada del G.P de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G.P. de CiU

Fascicle segon
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licitat aquesta obra i l’Ajuntament així havia informat 
als veïns afectats.

Atès que aquesta urbanització és una de les que sub-
sisteixen amb dèficits de serveis molt importants i que 
s’ha convertit en una urbanització de primera residència 
on hi viu un gran nombre de ciutadans de Cabra del 
Camp.

Atès que el Govern mitjançant el projecte de llei de 
la millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics té 
per objecte fer front a aquesta problemàtica facilitant 
els processos de consolidació definitiva d’aquest tipus 
d’urbanitzacions.

Atès que l’Ajuntament de Cabra del Camp és un dels 
ajuntaments que ha mostrat des de fa anys la ferma vo-
luntat de dur a terme el procés de consolidació d’aquesta 
urbanització per garantir una bona qualitat de vida i 
bons serveis a tots els seus residents.

Atès que aquesta voluntat es posa clarament de ma-
nifest en el fet que l’Ajuntament ja té el projecte d’ai-
gües fluvials que l’ACA li havia sol·licitat, el projecte 
de pavimentació, l’estudi per la millora del sistema de 
clavegueram, el projecte de reparcel·lació i està tirant 
endavant el projecte d’urbanització Mas del Plata.

Atès que les instal·lacions de l’Estació depuradora d’ai-
gües residuals urbanes i col·lectors del Mas del Plata 
és absolutament imprescindible per garantir els serveis 
d’aquesta urbanització.

És per tot això que el grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a licitar l’obra 
de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i 
col·lectors de Cabra del Camp durant l’any 2009 per a 
garantir l’inici de les obres de l’EDAR a finals del 2009 
o durant el primer semestre del 2010.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Batalla Nogués
Portaveu del G. P. CIU Diputada del G. P. de CIU

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a adoptar el 
compromís d’atorgar els ajuts corresponents a l’Ajun-
tament de Cabra del Camp, el més a aviat possible, ja 
sigui mitjançant l’ampliació de la dotació pressupostària 
de l’anterior resolució MAH/769/2008 o en una nova 
convocatòria, pel que fa a les actuacions de l’adequació 
de la il·luminació exterior.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Batalla Nogués
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CIU

Proposta	de	resolució	sobre	la	licitació	
de	l’obra	de	l’estació	depuradora	d’ai-
gües	residuals	i	dels	col·lectors	de	Ca-
bra	del	Camp	(Alt	Camp)
Tram. 250-01715/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46717 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de medi ambient i habi-
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Dolors Batalla i No-
gués, diputats del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosiCió de motius

En les actuacions programades en l’actualització 2007 
del Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes es 
contempla l’actuació de Estació depuradora d’aigües 
residuals (EDAR) i col·lectors del Mas del Plata amb 
Id.10.209 i un pressupost de 998.500 euros per el perío-
de 2006-2008.En les actuacions programades en l’actu-
alització 2007 del Pla de Sanejament d’Aigües Residuals 
Urbanes es contempla l’actuació d’EDAR i col·lectors 
de Cabra del Camp amb Id.10.392 amb un pressupost 
de 504.800 euros per el període 2009-2014.

El 24 de març de 2006 l’Agencia Catalana de l’Aigua 
(ACA) comunicà per escrit a l’Ajuntament de Cabra 
del Camp que l’EDAR i col·lectors de El Mas del Pla-
ta (Id.10.209) s’iniciaria abans del 31 de desembre de 
2008.

El març de 2007 l’Ajuntament de Cabra del Camp va re-
bre un projecte d’obra per a la construcció de l’EDAR i 
col·lectors en alta del Mas del Plata Clau S-AA-01325-P 
amb un pressupost sense IVA de 1.576.034,56 euros.

Atès que en converses mantingudes amb els Serveis de 
la Demarcació de Tarragona es va dir a l’Ajuntament 
de Cabra que el passat setembre de 2008 ja s’hauria 
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ProPosta de resoluCió: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
de manera immediata els tràmits per tal de construir 
una residència de gent gran al barri de Ca n’Anglada 
de Terrassa».

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G.P de CiU Diputat del G.P de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
ció	dels	talls	de	carreteres	per	part	de	
col·lectius	com	a	mesura	de	protesta
Tram. 250-01717/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46719 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
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

Des de fa uns anys es pot observar una tendència crei-
xent a la pràctica de tallar les carreteres per part de 
col·lectius com a mesura de protesta.

Com a acció de protesta, és habitual observar com a 
les manifestacions, per tal de donar més ressò a la re-
ivindicació i fer-la més visible, es produeixen talls a 
les carreteres catalanes. Aquest fet provoca l’aturament 
del trànsit, en molts casos, durant hores, fent que els 
usuaris d’aquestes carreteres pateixin grans embus-
sos, sense tenir res a veure amb el fet que provoca la 
protesta, ressentint-se el funcionament de l’economia 
i el funcionament diari de la societat. És comprensi-
ble, fins a cert punt, aquests talls quan els fets són molt 
greus, però últimament aquesta pràctica s’està estenent, 
a grups d’inclòs només unes desenes de persones que 
poden provocar grans talls de carreteres i el correspo-
nent col·lapse.

Una regulació d’aquesta pràctica permetria tenir molt 
més controlades aquestes actuacions, regulant la qües-
tió, establint uns requisits i pautes per a la seva pràctica, 
o fins i tot prohibint aquest recurs, tal com s’està fent en 
alguns països de la Unió Europea. Amb aquesta mesura 
s’evitarien els continus talls que es realitzen en àrees on 
aquestes aturades provoquen grans embussos i perme-
tent el funcionament normal de l’activitat econòmica.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de convergèn-
cia i Unió, presenta la següent: 

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	residència	per	a	gent	gran	
al	barri	de	Ca	n’Anglada,	de	Terrassa	
(Vallès	Occidental)
Tram. 250-01716/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 46718 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
presenten la següent

ProPosta de resoluCió sobre la ConstruCCió d’una re-
sidènCia Per a gent gran a Ca n’anglada

exPosiCió de motius

Terrassa (Vallès Occidental) té un dèficit important 
de places de residència per a gent gran. Per bé que el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania encara no és 
capaç de donar la xifra sobre el nombre de places que 
necessita el Vallès (des de fa temps «està finalitzant els 
treballs de la Planificació Territorial de Serveis Socials 
Especialitzats 2008-2012»), Càritas ha elaborat recent-
ment un informe en què assenyala que a Terrassa falten 
de 700 a 800 places de residències de gent gran. En 
efecte, segons aquest estudi la ràtio a Catalunya és de 97 
places per cada 1.000 habitants més grans de 65 anys, 
mentre que a Terrassa és de 35,9 places per cada 1.000 
habitants en aquesta franja d’edat.

Aquest dèficit no sembla que pugui pal·liar-se només 
amb la construcció de la residència de Sant Pere Nord 
ni amb l’ampliació de la Residència Mossèn Homs, pen-
dent d’execució des de fa dos anys.

Al conjunt de la capital vallesana hi ha un 14,7% de per-
sones més grans de 65 anys. A determinats barris, però, 
aquest percentatge se supera de manera significativa. A 
Ca n’Anglada, per exemple, s’arriba al 16,7%.

Justament, en aquesta zona, en els terrenys que ocupava 
l’antic Cinema Avinguda hi ha un solar disponible que 
podria acollir una residència per a gent gran. De fet, 
aquesta és una reivindicació compartida per un sector 
molt majoritari del moviment associatiu de Ca n’An-
glada. Cal aprofitar, doncs, aquestes circumstàncies 
favorables.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent
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un 12,5%, les variacions en les obres d’enginyeria civil 
són molt similars, augment del 19,3% del cost de les 
obres i del 18,8% de la seguretat. La pitjor evolució de 
la seguretat en les obres d’edificació marca el signe del 
conjunt en augmentar la seguretat un 3% davant d’un 
augment del 5,8% del cost de les obres. La conclusió és 
òbvia: la seguretat incorporada en els projectes de les 
obres públiques a Catalunya s’ha deteriorat ja que en 
el període anual que finalitza en el mes de novembre 
de 2008, la seva dotació econòmica és inferior a la de 
l’any 2007.

La diferència entre l’estàndard recomanat pels experts 
i la quantia real contemplada en els projectes d’obres 
públiques ha permès la Cambra Oficial de Contractis-
tes d’Obra Pública de Catalunya de parlar d’un Dèficit 
Aparent de Seguretat Laboral, quantificar-lo i mesurar 
la seva evolució en el temps. La conclusió a què s’arriba 
és que els projectes d’obra pública analitzats cauen en 
una sostinguda infravaloració de la prevenció de riscos 
laborals que la seva construcció implica. En altres pa-
raules, els òrgans de contractació públics dediquen a la 
prevenció de riscos en llurs obres la meitat d’allò que 
és recomanat.

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

ProPosta de resoluCió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre, 
amb caràcter peremptori, mesures efectives per garantir 
la qualitat dels projectes des de la perspectiva de la pre-
venció de riscos laborals i a evitar que hi hagi projectes 
que tinguin una dotació econòmica, quant a mesures de 
seguretat laboral, inferior a la recomanada».

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G.P de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G.P de CiU; Meritxell Borràs 
i Solé, diputat del G.P de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	protecció	i	la	seguretat	del	medi	
rural	dels	municipis	del	Baix	Camp
Tram. 250-01719/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46721 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de justíCia, dret i seguretat 
Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Pellicer i Pu-
nyed, i Elena Ribera i Garijo, Diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució.

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a redactar 
un projecte de llei que reguli els talls a les carreteres 
que duen a terme en determinades ocasions diversos 
grups com a mesura de protesta, per tal d’evitar un ús 
indiscriminat d’aquesta pràctica.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola  Josep Rull i Andreu 
Portaveu del G. P de CiU Diputat del G.P de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforça-
ment	de	la	seguretat	laboral	en	els	pro-
jectes	d’obra	pública
Tram. 250-01718/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46720 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep Rull i Andreu i 
Meritxell Borràs i Solé, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 presenten la següent

ProPosta de resoluCió sobre el reforçament de la se-
guretat laboral en els ProjeCtes d’obra PúbliCa

exPosiCió de motius

Corregir els procediments i mètodes insegurs en la fase 
de redacció del projecte és molt més eficient i efectiu 
que haver de realitza-ho durant l’execució de l’obra. 
Eliminar els riscos eliminables i minimitzar els inevi-
tables ha de ser una tasca prioritària quan l’obra només 
existeix en els plànols.

Els experts en prevenció, tal i com apunta la Cambra 
Oficial de Contractistes d’Obra Pública de Catalunya, 
determinen que el cost de la seguretat equival al 3,5% 
del cost de les obres d’edificació i al 3% del cost de les 
obres d’enginyeria civil. Aquest estàndard, com tot pro-
mig, no ha d’interpretar-se com una raó exacta i univer-
sal entre el cost de la seguretat i el cost de l’obra, però 
sí és un criteri operatiu quan hom analitza un nombre 
suficientment ampli de projectes d’obres.

Entre gener de 2007 i novembre de 2008 la Cambra 
Oficial de Contractistes d’Obra Pública de Catalunya 
ha recollit mensualment les dades rellevants de 971 
obres per un import global de 2.638 milions d’euros 
de pressupost de licitació. El primer que es constata és 
que les variacions entre desembre de 2007 i novembre 
de 2008 són en perjudici de la dotació econòmica de 
les mesures de seguretat laboral contemplades en els 
projectes analitzats. En efecte, en l’edificació el cost 
de les obres disminueix un 9,1% i el de la seguretat 
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cipis –masos, masies, magatzems, cultius, etc.–. Amb el 
desplegament dels Mossos d’Esquadra, es fa necessària 
l’increment de presència de patrulles rurals.

La inseguretat s’incrementa en el medi rural, on la des-
protecció i la solitud és més pronunciada, i on la disper-
sió d’habitatges i magatzems accentua la possibilitat de 
cometre delictes amb un gran nivell d’impunitat, atesa 
la seva pròpia dispersió.

Aquesta delinqüència –robatoris, furts–, a banda dels 
danys a la propietat que comporta, fa que es produeixi 
una pèrdua de confiança i un increment de la sensació 
de temor, dels ciutadans i ciutadanes, que, en aquest 
municipis i nuclis de població aïllats tenen veritables 
problemes i han denunciat sovint aquesta situació, mit-
jançant els seus Alcaldes i el Consell Comarcal.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incrementi la protecció i la seguretat del medi 
rural dels municipis del Priorat, augmentant les dotaci-
ons de les patrulles rurals.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2009 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G.P de CiU; Carles 
Pellicer i Punyed, diputat del G.P de CiU; Elena Ribera 
i Garijo, diputada del G.P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	informa-
ció	als	grups	parlamentaris	i	a	les	co-
missions	parlamentàries	de	les	visites	
oficials	de	parlamentaris	d’altres	països	
o	comunitats	autònomes
Tram. 250-01721/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46723 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’aCCió exterior i de la 
unió euroPea

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència 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

El divendres trenta de gener varen visitar Catalunya un 
grup de setze congressistes peruans, en el marc d’una 
visita a Espanya, a l’empara de la Fundación Carolina, 
amb seu a Madrid, i en el marc de la visita varen tenir 
trobades amb membres del Govern de la Generalitat 

exPosiCió de motius

La comarca del Baix Camp, especialment en els seus 
municipis d’interior i de muntanya, mantenen una situ-
ació d’inseguretat en nuclis de població allunyats dels 
municipis –masos, masies, magatzems, cultius, etc.–. 
Amb el desplegament dels Mossos d’Esquadra, es fa ne-
cessària l’increment de presència de patrulles rurals.

La inseguretat s’incrementa en el medi rural, on la des-
protecció i la solitud és més pronunciada, i on la disper-
sió d’habitatges i magatzems accentua la possibilitat de 
cometre delictes amb un gran nivell d’impunitat, atesa 
la seva pròpia dispersió.

Aquesta delinqüència –robatoris, furts–, a banda dels 
danys a la propietat que comporta, fa que es produeixi 
una pèrdua de confiança i un increment de la sensació 
de temor, dels ciutadans i ciutadanes, que, en aquest 
municipis i nuclis de població aïllats tenen veritables 
problemes i han denunciat sovint aquesta situació, mit-
jançant els seus Alcaldes i el Consell Comarcal.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incrementar la protecció i la seguretat del 
medi rural dels municipis del Baix Camp, augmentant 
les dotacions de les patrulles rurals.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2009 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G.P de CiU; Carles 
Pellicer i Punyed, diputat del G.P de CiU; Elena Ribera 
i Garijo, diputada del G.P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	protecció	i	la	seguretat	del	medi	
rural	dels	municipis	del	Priorat
Tram. 250-01720/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46722 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de justíCia, dret i seguretat 
Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Pellicer i Pu-
nyed i Elena Ribera i Garijo, Diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució.

exPosiCió de motius

La comarca del Priorat, especialment en els seus mu-
nicipis d’interior i de muntanya, mantenen una situació 
d’inseguretat en nuclis de població allunyats dels muni-
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a les llars, i és ben cert que la televisió i els altres en-
treteniments moderns han infligit un sever càstig a la 
pràctica d’aquests jocs i a d’altres de més moderna in-
troducció, com el Mus, modalitats totes per a 2, 3, 4 o 
més jugadors, i a les variades opcions de Solitaris per 
a un sol jugador.

Però hi ha un joc, l’anomenada Botifarra, evolució d’un 
joc més antic anomenat Manilla, que el pas del temps 
encara ha preservat i es manté molt viu: els seus esce-
naris no han quedat reclosos a alguns cafès, centres 
cívics o ateneus del món rural, sinó que també es juga a 
determinats marcs de grans ciutats catalanes, on s’orga-
nitzen els concursos de Botifarra més importants de la 
Catalunya actual, concursos que també tenen lloc a un 
elevadíssim percentatge d’altres pobles i barris. Milers 
d’universitaris catalans juguen a la botifarra als bars de 
les facultats. Es poden trobar programes informàtics per 
jugar-hi i a Internet existeix un portal de joc «on line», 
Butinet, que permet jugar en xarxa, a través d’un xat, i 
contra l’ordinador.

La distribució geogràfica actual del joc de la Botifar-
ra que coincideix gairebé amb exactitud amb el terri-
tori de Catalunya, ha constituït alhora una bona eina 
d’integració catalana i de comunicació entre persones 
de classes socials allunyades, i es fruit de la fusió i la 
normalització assolida els darrers decennis. Avui dia 
milers de persones juguen diàriament a centeners de 
taules escampades per totes les comarques catalanes.

Hi ha moltes referències literàries de la Botifarra, i es 
pot esmentar que l’autor de la Seu d’Urgell, Albert Vila-
ró, al seu recull de contes pirinencs La selva moral n’in-
corpora un dedicat a la Botifarra amb el títol Recontro, 
i el trempolí Jordi Creus, director de la revista Sapiens, 
la de més venda en català actualment, va publicar fa uns 
anys la interessant novel·la 2 manilles i un as, botifarra 
faràs!, a la que aquest joc tenia un gran protagonisme.

Entenent que els arguments exposats palesen la impor-
tància del joc de la Botifarra a la Catalunya d’avui dia, 
com a factor d’integració social i nacional i com a meca-
nisme de transmissió oral entre els membres de més edat 
i els més joves i els nens de les famílies catalanes.

Coneixedors que durant els anys 1997-98 i 1998-99 van 
tenir lloc a Catalunya dos campionats nacionals succes-
sius de Botifarra als quals van participar un sorprenent 
nombre de jugadors a un elevat nombre de poblacions, 
en unes 600 seus.

És per tot això que, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a propici-
ar, afavorir i animar l’organització del 3r Campionat 
nacional de Botifarra, amb el suport dels mitjans de 
comunicació pública de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Agustí López i Pla, diputat del G. P. de CiU

de Catalunya. La seva estada va ser d’un dia, amb una 
agenda molt intensa, però en cap moment les comissi-
ons pertinents del Parlament de Catalunya ni els Grups 
Parlamentaris que el composen van ésser informats de 
la visita per part del Govern, tot i que els congressistes, 
procedents de tot l’arc parlamentari del Perú, feien la vi-
sita precisament en la seva condició de parlamentaris.

Per aquests motius el Grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

– Informar als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya de qualsevol visita oficial de parlamentaris 
d’altres països o comunitats autònomes.

– Informar a les comissions pertinents de Parlament de 
Catalunya dels continguts de les entrevistes esmentades 
i dels acord que se’n poguessin derivar.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola M. Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	a	
l’organització	del	tercer	campionat	na-
cional	de	botifarra
Tram. 250-01722/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46724 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa Cultural 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, i Agustí López i Pla, Diputat, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Proposta de resolució

exPosiCió de motius

Els jocs de cartes han tingut històricament una fonda 
arrel popular a Catalunya, i a les llars catalanes padrins, 
pares i néts han jugat a diversos jocs als carrers, als 
pedrissos de les places i als bancs de les cuines.

De fet, els diferents jocs de naips han representat a les 
famílies catalanes del camp i de la ciutat un costum que 
ha servit per cosir els lligams familiars i una escola en 
la què els més grans han transmès als joves i als xics 
rapidesa de pensament, capacitat de prendre decisions, 
malfiança davant els gestos i les expressions que prete-
nen enganyar i una certa murrieria per tornar l’engany.

Jocs tan antics com la Brisca o el Tuti, antigament ano-
menat Escampilla o Escambrilla, han quedat reclosos 
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operació, clarament lesiva a l’autonomia municipal i al 
principi de subsidiarietat.

Així, l’Ajuntament de Ripoll té aprovat definitivament 
el seu Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), 
del dia 9 d’abril de 2008, on preveu el desenvolupa-
ment residencial del polígon 3.01 anomenat «el Pla», 
que coincideix bàsicament amb extensió amb el que es 
delimita territorialment en l’ARE aprovat inicialment 
dins del Pla Director Urbanístic (PDU) de les comar-
ques de Girona.

El plantejament de l’ARE, portarà com a conseqüència 
un augment d’aproximadament del 15% del sostre to-
tal del sector, el que suposa una clara desautorització a 
l’autonomia local i al principi de subsidiarietat pel que 
fa a la planificació urbanística del municipi. Entenem 
que l’ARE proposat té una densitat excessiva (91 habi-
tatges/ha).

Al municipi de Ripoll, s’ha celebrat una consulta popu-
lar per conèixer la voluntat de la ciutadania al voltant de 
la construcció d’aquest nou barri, essent el seu resultat 
contrari a l’ARE i per tant favorable al plantejament 
del POUM.

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, respec-
tant el resultat de la consulta popular és contrari al de-
senvolupament residencial d’aquest sector, segons els 
paràmetres que establia l’ARE.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

Retirar del Pla Director Urbanístic (PDU) de les comar-
ques de Girona l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de 
Ripoll, per tal de procurar un creixement més sostenible 
de la població, tal i com consta al Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) del municipi.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G.P de CiU; Carles 
Sala Roca, diputat del G.P de CiU; Eudald Casadesús i 
Barceló, diputat del G.P de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	retirada	
del	Pla	director	urbanístic	de	l’àrea	re-
sidencial	estratègica	de	Ripoll
Tram. 250-01723/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46725 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala Roca, i 
Eudald Casadesús i Barceló, diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que dis-
posen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent Proposta de resolució.

exPosiCió de motius

El Govern mitjançant el Decret Llei 1/2007 va decidir 
impulsar el desenvolupament de les Àrees Residencials 
Estratègiques (ARE) agrupant-les en Plans Directors.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va 
aprovar inicialment el Pla Director Urbanístic de les 
ARE de les comarques de Girona el passat 1 d’octubre 
de 2008.

Entre les ARE que contempla aquest Pla Director, tro-
bem l’ARE prevista al municipi de Ripoll.

Vista la situació actual de l’accés al mercat de l’habitat-
ge, des de Convergència i Unió compartim la voluntat 
de cercar solucions per a satisfer el dret d’accés a l’habi-
tatge dels col·lectius més sensibles, com els joves, la gent 
gran, i les persones amb situació de risc, que lamenta-
blement i degut a l’encariment de l’habitatge primer i a 
l’actual crisi econòmica després, cada dia s’incrementa i 
afecta a més i més persones, però entenem que la formu-
lació de les ARE resulta innecessària com a instrument 
per a generar més sòl per a la construcció d’habitatge 
assequible, ja que amb les reserves de sòl per habitatge 
protegit que la Llei d’Urbanisme preveu per als nous 
desenvolupaments residencials amb caràcter general, hi 
ha en aquests moments a tot Catalunya sòl transformat 
en suficient quantia, reservat per donar cabuda a unes 
160.000 habitatges de protecció oficial.

Actualment a Ripoll hi ha un gran estucatge d’habitat-
ge lliure sense vendre, i hi ha programades diferents 
actuacions d’acord amb la planificació urbanística amb 
un percentatge d’habitatge social del 40% que resulta 
suficient per cobrir la necessitat d’habitatge social al 
nostre municipi.

L’ARE plantejada pel Govern de la Generalitat al muni-
cipi de Ripoll, suposa l’operació urbanística més gran en 
volum d’edificació, i per tant, resulta contradictori que 
sigui una Administració aliena qui té la competència 
natural en planificació urbanística qui plantegi aquesta 
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ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar du-
rant el 2009 l’aplicació del programa d’ajuts a la mobili-
tat per a estudiants de cicles formatius de grau superior 
que habiten en zones de baixa densitat per tal de fomen-
tar la igualtat d’oportunitats i l’equitat territorial.

Que els barems que regulin la concessió d’aquests ajuts 
siguin territorials i no es tingui en compte la renda fa-
miliar.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Albert Batalla i Siscart
Portaveu de G. P. CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	garan-
timent	de	la	cobertura	de	telefonia	mò-
bil	al	nucli	de	Vulpellac,	a	Forallac	(Baix	
Empordà)
Tram. 250-01725/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 46727 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de treball, indústria, Co-
merç i turisme

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

ProPosta de resoluCió Per garantir la Cobertura de 
telefonia mobil en el nuCli de vulPellaC (baix em-
PordÀ)

exPosiCió de motius

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

El nucli de Vulpellac, al municipi de Forallac (Baix 
Empordà) pateix greus deficiències de cobertura de 
mòbil, malgrat ser aquest indret un destacat atractiu 
turístic de la comarca.

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
del	programa	d’ajuts	a	la	mobilitat	per	a	
estudiants	de	cicles	formatius	de	grau	
superior	que	habiten	en	zones	de	baixa	
densitat	de	població
Tram. 250-01724/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46726 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió d’eduCaCió i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Albert Batalla i 
Siscart, diputat 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

Les comarques de muntanya de Catalunya tenen avui 
una escassa oferta de cicles formatius de grau superior. 
Aquest fet comporta que els estudiants que volen conti-
nuar la seva formació a través d’aquesta opció, hagin de 
desplaçar-se forçosament fora del seu territori, amb la 
conseqüent despesa econòmica que suposa per aquests 
joves i especialment per a les seves famílies.

Des de l’any 2005 s’atorguen ajuts a la mobilitat per 
als estudiants universitaris de les sis comarques piri-
nenques i posteriorment el Solsonès. Són ajuts a la mo-
bilitat que pretenen ajudar a les famílies que realitzen 
despeses de desplaçament per a garantir la continuïtat 
dels estudis dels seus fills i filles, necessàriament fora 
d’aquests territoris.

Amb aquesta mateixa intenció el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió ha presentat diverses propostes en 
aquesta cambra perquè aquest programa d’ajuts s’esten-
gui als estudiants de cicles formatius de grau superior.

El 20 d’abril de 2007, el Parlament de Catalunya aprova 
una resolució a la comissió d’educació on s’instava al 
Govern «a desenvolupar la seva previsió d’obrir una 
convocatòria de beques adreçada a persones que ha-
biten en zones de baixa densitat de població que els 
permeti accedir a l’oferta pública de cicles formatius 
existent i que els compensi els costos de mobilitat, fo-
mentant així la igualtat d’oportunitats i l’equitat terri-
torial».

El 15 de maig de 2008, l’Honorable conseller d’Edu-
cació, en resposta oral a la comissió parlamentària 
d’educació, va comprometre’s a desenvolupar aquest 
programa per al curs 2008 - 2009.

Davant de la inacció del Govern de la Generalitat en 
aquesta qüestió, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, presenta la següent: 
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Proposta	de	resolució	sobre	el	garan-
timent	de	la	cobertura	de	telefonia	mò-
bil	al	nucli	de	Monells,	a	Cruïlles,	Mo-
nells	i	Sant	Sadurní	de	l’Heura	(Baix	
Empordà)
Tram. 250-01727/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 46729 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de treball, indústria, Co-
merç i turisme

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

ProPosta de resoluCió Per garantir la Cobertura de 
telefonia mobil en el nuCli de monells (baix emPor-
dÀ)

exPosiCió de motius

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

El nucli de Monells, al municipi de Cruïlles - Monells 
- Sant Sadurní de l’Heura (Baix Empordà) pateix greus 
deficiències de cobertura de mòbil, malgrat ser aquest 
indret un dels atractius turístics i gastronòmics de la co-
marca. Aquestes deficiències també afecten la carretera 
local que enllaça aquest nucli amb el de Cruïlles, molt 
transitada durant les èpoques vacacionals.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a 
terme les gestions necessàries per garantir la correcta 
cobertura de telefonia mòbil en el nucli de Monells, mu-
nicipi de Cruïlles - Monells - Sant Sadurní de l’Heura, 
a la comarca del Baix Empordà.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2009

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a 
terme les gestions necessàries per garantir la correcta 
cobertura de telefonia mòbil en el nucli de Vulpellac, 
municipi de Forallac, a la comarca del Baix Empordà.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	la	carretera	GIV-6701
Tram. 250-01726/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46728 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de treball, indústria, Co-
merç i turisme

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

ProPosta de resoluCió Per garantir la Cobertura de 
telefonia mobil en el traçat de la Carretera giv-6701 
entre el muniCiPi de bordils (gironès) i el nuCli de 
monells (baix emPordÀ)

exPosiCió de motius

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

La carretera GIV-6701 que uneix el municipi de Bordils 
(Gironès) amb el nucli de Monells, municipi de Cruïlles - 
Monells - Sant Sadurní de l’Heura (Baix Empordà) pateix 
greus deficiències de cobertura de mòbil en la major part 
de seu recorregut.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a 
terme les gestions necessàries per garantir la correcta 
cobertura de telefonia mòbil en el traçat de la carretera 
GIV-6701.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2009.

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Dilmé i Vert
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
al	nucli	de	Peratallada,	a	Forallac	(Baix	
Empordà)
Tram. 250-01729/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46731 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de treball, indústria, Co-
merç i turisme

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

ProPosta de resoluCió Per garantir la Cobertura de 
telefonia mobil en el nuCli de Peratallada (baix em-
PordÀ)

exPosiCió de motius

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

El nucli de Peratallada, al municipi de Forallac (Baix 
Empordà) pateix greus deficiències de cobertura de mò-
bil, malgrat ser aquest indret un dels atractius turístics i 
gastronòmics de la comarca.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a 
terme les gestions necessàries per garantir la correcta 
cobertura de telefonia mòbil en el nucli de Peratallada, 
municipi de Forallac, a la comarca del Baix Empordà.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2009.

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

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	Palau-sator	(Baix	Empordà)
Tram. 250-01728/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46730 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de treball, indústria, Co-
merç i turisme

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

ProPosta de resoluCió Per garantir la Cobertura de 
telefonia mobil en el muniCiPi de Palau-sator (baix 
emPordÀ)

exPosiCió de motius

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

El municipi de Palau-Sator (Baix Empordà) pateix 
greus deficiències de cobertura de mòbil, malgrat ser 
aquest indret un dels atractius turístics i gastronòmics 
de la comarca.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a 
terme les gestions necessàries per garantir la correcta 
cobertura de telefonia mòbil en el municipi de Palau-
Sator, a la comarca del Baix Empordà.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Dilmé i Vert
Portaveu del G.P. CiU Diputat del G.P. CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	la	legislació	vigent	en	matèria	
d’incineració	de	residus	a	les	fàbriques	
de	ciment
Tram. 250-01731/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 46742 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Diaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y Jose Domingo Domingo, Portavoz adjunto del 
Grupo Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - 
Partido 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 Medio Ambiente 
y Vivienda.

exPosiCión de motivos

La ley 16/2002 de Prevención de la Contaminación At-
mosférica obliga a las empresas cementeras a someterse 
al procedimiento de Autorización Ambiental Integral 
(AAI). Pero son varias las empresas que, por motivos 
de rentabilidad económica, aprovechan el expediente 
de AAI para solicitar la sustitución de combustible tra-
dicional por la incineración de neumáticos, plásticos y 
otros residuos como lodos de depuradoras, barnices, 
aceites o disolventes, e incluso harinas cárnicas, cuya 
combustión genera sustancias tóxicas y peligrosas para 
la salud, metales pesados como el mercurio, y conta-
minantes orgánicos persistentes como son las dioxinas 
y furanos que se forman a partir de la combustión del 
1% de cloro contenido en los neumáticos.

El recurso a la incineración de residuos tóxicos y peli-
grosos constituye un motivo de especial preocupación 
por cuanto España es el país de la Unión Europea que 
en estos últimos años ha consumido la mayor parte del 
cemento hasta alcanzar la quinta parte del total de la 
UE-25.

Por la mencionada vía de presentación de proyectos de 
incineración de residuos industriales, el Departamento 
de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña ha autori-
zado proyectos presentados por las fábricas de cemento 
que incluyen la incineración de este tipo de residuos. 
Así, la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat 
ha autorizado a la empresa LAFARGE, en Moncada 
i Reixach, la combustión de lodos de depuradoras y 
cenizas volantes, a 90 metros del casco urbano, y a la 
empresa CEMEX, en San Feliu de Llobregat, a 200 
metros del casco urbano.

La combustión de neumáticos y otros residuos con-
taminantes contraviene los objetivos acordados en el 

Proposta	de	resolució	sobre	el	garan-
timent	i	la	gratuïtat	del	servei	«Sanitat	
respon»	a	la	Terra	Alta
Tram. 250-01730/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 46732 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Francesc Sancho i 
Serena, i Xavier Pallarès i Povill, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució.

exPosiCió de motius

L’estiu passat el Departament de Salut va posar en mar-
xa a la comarca de la Terra Alta, un sistema d’aten-
ció automatitzada en fase de prova pilot. Des d’aquell 
moment, el servei «Sanitat Respon» ha esdevingut una 
important font de problemes. El sistema no és fiable, és 
de pagament i no s’adequa a les característiques de la 
població amb molts d’usuaris d’avançada edat.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
amb caràcter immediat la gratuïtat i correcta funció del 
servei «Sanitat Respon» a la comarca de la Terra Alta.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P de CiU; Fran-
cesc Sancho i Serena, diputat del G. P de CiU; Xavier 
Pallarès i Povill, Diputat del G. P de CiU
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6. Promover incentivos económicos y fiscales a las em-
presas especializadas en la reutilización y el reciclaje de 
neumáticos para usos compatibles con la salud humana 
y el medio ambiente.

Palau del Parlament, 11 de febrero de 2009

Albert Rivera Diaz  José Domingo Domingo
Portavoz GP Mixto (C’s) Portavoz adjunto GP Mixto (C’s)

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	
les	obres	de	construcció	de	l’institut	
d’educació	secundària	Montserrat	Mi-
ró,	a	Montcada	i	Reixac	(Vallès	Occi-
dental)
Tram. 250-01732/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 46772 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael López i Rueda, Diputat, 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 d’educa-
ció i Universitats: 

exPosiCió de motius

Actualment l’Institut d’Educació Secundària Montserrat 
Miró de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) està ubi-
cat al carrer Carrerada, molt a prop de l’autopista C-33, 
la via de tren de la línia Barcelona-Vic-Puigcerdà, i el riu 
Ripoll. Aquest equipament educatiu, amb més de trenta 
anys d’existència presenta nombrosos problemes estruc-
turals i deficiències que van provocar la seva substitució 
per un nou centre, segon un estudi de viabilitat que va 
elaborar els Serveis Territorials d’Educació al 2006.

Davant aquesta situació, la Generalitat i l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac, van arribar a un acord per a la 
construcció d’un nou centre educatiu, en uns terrenys de 
titularitat municipal, en el que acollir les instal·lacions 
d’aquest centre d’educació secundària. Segons la pre-
visió en quant a la redacció del projecte i la construc-
ció, atenent a les característiques del projecte, les obres 
començarien durant aquest any 2009, i l’equipament 
entraria en funcionament per al proper curs escolar 
2010-2011. El nou Institut d’Educació Secundària Mont-
serrat Miró serà una construcció preindustrialitzada, 
amb 5000 m2 d’espai, en el que s’ubicaran quatre línies 
d’ESO i tres de Batxillerat.

Per part de l’Ajuntament de Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental) s’han complert tots els terminis fixats per 

Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos 
Persistentes de 2001, ratificado por España, de eliminar 
o reducir al máximo la producción de dioxinas, furanos 
y otros Compuestos Orgánicos Persistentes, sustancias 
cancerígenas extremadamente dañinas para la salud hu-
mana, una de cuyas principales fuentes asegura dicho 
Convenio que son las fábricas de cemento que incineran 
ese tipo de residuos.

Además, la autorización otorgada a las cementeras para 
la incineración de residuos vulnera hasta hacerlo in-
viable a medio plazo el principio de precaución y el 
principio básico de jerarquía que preside la Ley 10/98 y 
los Planes de gestión de residuos establecidos a nivel eu-
ropeo, estatal y autonómico, que obligan a gestionarlos 
prioritariamente a través de la reducción, la reutilización 
y el reciclaje, totalmente factibles para los neumáticos, 
reutilizables en la construcción de carreteras. La inci-
neración de neumáticos en las cementeras, incentivada 
económica y fiscalmente, entra en contradicción con los 
Planes estatales y autonómicos de reutilización y reci-
claje de neumáticos fuera de uso para su utilización en 
recauchutado, firme de carreteras, pistas polideportivas, 
etc., poniendo en riesgo la viabilidad económica de las 
empresas dedicadas a la reutilización y reciclaje compa-
tibles con la salud humana y el medio ambiente.

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 

1. Presentar ante el Parlamento un informe sobre el esta-
do de cumplimiento de la legislación vigente en materia 
de incineración de residuos en las fábricas de cemento 
en Cataluña y sobre las medidas institucionales de vi-
gilancia, con especial referencia a la Ley 10/1998 de 
Residuos, a la Ley 16/2002 de Prevención y Control In-
tegrado de la Contaminación, al Real Decreto 653/2003 
sobre incineración de residuos, a los Planes de Gestión 
de Residuos, al Reglamento Europeo 850/2004, de 29 
de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persis-
tentes, y al Convenio de Estocolmo sobre Compuestos 
Orgánicos Persistentes de 2001.

2. Presentar ante el Parlamento un informe relativo a 
las Autorizaciones Ambientales Integradas concedidas 
en Cataluña a las empresas fabricantes de cemento que 
incluyen la incineración de residuos, con el contenido 
informativo mínimo establecido en el Anexo IV del 
Real-Decreto 508/2007 de 20 de abril.

3. Comprometerse a velar por el cumplimiento riguroso 
de la legislación vigente en la materia.

4. Rechazar los proyectos presentados por las empresas 
fabricantes de cemento que incluyan la incineración de 
neumáticos y demás combustibles tóxicos.

5. Promover la sustitución del combustible utilizado 
ilegalmente en los hornos por otras fuentes tradicio-
nales.



Núm. 407 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de febrer de 2009

73

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

exPosiCió de motius

El Govern de la Generalitat té intenció en el marc de 
les mesures per a la reducció de la contaminació at-
mosfèrica, ampliar les restriccions de velocitat fins a la 
segona corona metropolitana. Això implicaria que les 
limitacions de velocitat arribarien fins al municipi de 
Martorell, afectant a un bon tram del corredor mediter-
rani en el Vallès i el Baix Llobregat.

L’ampliació a la segona corona metropolitana de les li-
mitacions de velocitat representaria un greu perjudici 
especialment per aquelles persones que resideixen fora 
de la ciutat de Barcelona, on el transport públic és més 
deficient i el temps de viatge és major.

Les mesures que pretén adoptar el Govern no estan 
prou justificades. La contaminació atmosfèrica depèn 
de moltes altres variables com els factors atmosfèrics 
(pluja, vent, temperatura) que tenen més repercussió 
que la circulació de vehicles. Tanmateix, respecte als 
accidents la reducció de velocitat té menys a veure que 
altres circumstàncies com les característiques de la via, 
ja que és precisament en autopistes i autovies on hi ha 
menys accidents, a l’inversa que en vies de doble sentit 
o vies urbanes, i cal recordar que durant l’any 2008 
s’ha produït una reducció important de la circulació de 
vehicles a la xarxa viària com a conseqüència de la crisi 
econòmica.

L’aplicació d’aquesta ampliació també afectaria a vies 
de peatge. Aquestes vies de peatge cobren un preu en 
raó de la seva titularitat privada, però en raó també de 
les prestacions de qualitat que ofereixen tant en segure-
tat com velocitat. Per tant, l’establiment de limitacions 
de velocitat en aquestes vies de peatge hauria de tenir 
la seva repercussió també en el preu dels peatges, ja que 
no és just que usuaris que paguen per una via d’altes 
prestacions com una autopista hagin de pagar el mateix 
per circular a velocitats urbanes. No seria just que per 
anar o tornar de Barcelona al Penedès per l’autopista es 
continués pagant el mateix preu del peatge de Martorell 
per circular a velocitats notablement inferiors.

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

ProPosta de resoluCió

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

1. No ampliar la segona corona metropolitana les zones 
on s’apliquen les restriccions en la velocitat pels vehicles 
previstes en el Decret 152/2007, de 10 de juliol d’apro-
vació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 
l’aire als municipis declarats zones de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric mitjançant el decret 226/2006 
de 23 de maig.

2. Que en el cas d’aplicar restriccions de velocitat a 
trams de concessió de vies de peatge, el preu d’aquests 
es redueixi proporcionalment a la reducció que s’apliqui 
de la velocitat.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2009

Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet Navarro

a la cessió de terrenys. Tan és així, que a 31 de juli-
ol s’havien realitzat tots els tràmits per tenir l’espai. 
En canvi, la Generalitat no ha complert amb les seves 
obligacions. Des del començament de les negociacions 
entre l’Ajuntament i la Generalitat per a la construcció 
d’aquest nou equipament educatiu. En concret, cap dels 
pressupostos de la Generalitat, no s’ha contemplat cap 
partida pressupostària per a la construcció d’aquest nou 
IES a Montcada i Reixac.

Les condicions en la que es troba l’actual edifici del 
IES Montserrat Miró, no aconsellen que les obres de 
construcció del nou edifici de l’IES s’aplacin més del 
estrictament necessari. Cal que des del Govern de la 
Generalitat realitzar la inversió necessària i iniciar de 
forma immediata les obres de construcció d’aquest nou 
equipament educatiu, que vindrà a resoldre en part les 
deficiències que Montcada i Reixac pateix respecte els 
centres educatius d’aquesta població.

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 de Catalunya a, iniciar de forma immediata les 
obres de construcció del nou Institut d’Educació Se-
cundària Montserrat Miró a Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental), per tal de respectar els terminis fixats per 
a l’execució d’aquest nou equipament educatiu.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	la	no-am-
pliació	a	la	segona	corona	metropolita-
na	de	les	restriccions	de	velocitat	i	so-
bre	la	reducció	proporcional	del	preu	
del	peatge	en	les	vies	de	peatge	amb	
aquestes	restriccions
Tram. 250-01733/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 46873 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu Adjunt, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra 
presenten la següent Proposta de resolució, per tal que 
sigui substanciada a la Comissió de Política Territorial.
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Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	balanç	de	la	gestió	de	
les	emergències	pel	temporal	del	23	i	el	
24	de	gener	de	2009
Tram. 302-00148/08

Esmenes presentades
Reg. 46978 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.02.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 46978)

a la mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb 
allò que preveu l’article 139.4 del Reglament de la Cam-
bra presenta la següent esmena a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de la gestió 
de les emergències pel temporal del 23 i 24 de gener de 
2009 (NT.: 302-00148/VIII).

1 esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’un apartat d) al punt 3

d) Un pla d’execució de les actuacions necessàries amb 
la seva corresponent quantificació econòmica.

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

A l’apartat a) del punt 5

El Servei Català de Trànsit

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Josep Llobet Navarro

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	sistema	de	protecció	
civil
Tram. 302-00147/08

Esmenes presentades
Reg. 47187 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.02.09

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 47187)

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Elena Ribera i Ga-
rijo, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent esmena a la 
Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
sistema de protecció civil (tram. 300-00147/08).

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

De modificació de l’apartat B. 2) de la Moció

B. 2) «Adaptar el Pla de Protecció Civil de Catalunya 
als fenòmens de risc del vent i temporal, atesa [...]».

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. CiU
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4 esmena núm. 4
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Nou apartat 4.9. : 

Potenciar la Xarxa de suport a les persones emprene-
dores prevista al pla «INICIA» 2008-2010, impulsat pel 
Departament de Treball, impulsant de manera eficaç 
la seva agilitat administrativa, així com incorporar els 
Agents Socials, Les Cambres de Comerç i les Entitats 
sense afany de lucre especialitzades en totes les activi-
tats previstes en el programa.

5 esmena núm. 5
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Nou apartat 4.10. : 

La creació d’un Consell del Treball Autònom de Catalu-
nya, com àmbit d’interlocució de les entitats representa-
tives del sector amb el Govern de la Generalitat.

6 esmena núm. 6
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Nou apartat 4.11. : 

La posada en funcionament de noves línies de suport 
tècnic i ajuts econòmics a les persones que decideixen 
posar en marxa el seu propi projecte empresarial d’au-
toocupació.

7 esmena núm. 7
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Al punt 4.8.6 d’addició :

[...] que mantinguin els seus llocs de treball, «així com 
establir una bonificació de les cotitzacions a la Segure-
tat Social durant dos anys per totes les persones que es 
donin d’alta per primera vegada en el Règim Especial 
de Treballadors Autònoms. Aquesta bonificació serà 
del 25 per 100 de la quota corresponent a la base de 
cotització que apliqui el treballador» .

8 esmena núm. 8
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Nou apartat 8.5. :

Doblar el Pressupost de CIDEM i COPCA (Ara AC-
C1Ó) per tal de enfortir i finançar l’empresa catalana 
a l’estranger

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	conseqüències	de	la	
crisi	econòmica	en	el	mercat	laboral
Tram. 302-00149/08

Esmenes presentades
Reg. 47190 i 47194 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.02.09

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 47190)

a la mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya d’acord 
amb allò que disposa l’article 139 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent esmena a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüèn-
cies de la crisi econòmica en el mercat laboral (N.T. 
302-00149/08).

1 esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Al punt 2:

[...] la dotació econòmica destinada a cadascuna d’elles, 
«així com els indicadors qualitattius i quantitatius que 
permetin avaluar en el temps previst quin és el grau 
d’assoliment de cada un dels objectius fixats» .

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

A l’apartat 4.1. : 

[...] d’obrir l’activitat d’intermediació i col·locació a d’al-
tres agents, «així com establir una xarxa única i global 
d’intermediació laboral, en connexió amb la de l’Estat, 
que serveixi per casar de forma eficient les ofertes i les 
demandes en el mercat de treball i connectar aquesta 
xarxa amb la resta de xarxes públiques d’intermediació 
laboral i amb les d’altres comunitats autònomes» .

3 esmena núm. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Nou apartat 4.8. e) :

e) Aprovar una ampliació extraordinària de la dotació 
econòmica de les partides destinades a la formació ocu-
pacional de les persones aturades durant el 2009 per 
un import total de 100.000.000 euros.
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15 esmena núm. 15
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Nou apartat 8.12. :

 Reduir els terminis de pagament de la Generalitat i les 
empreses públiques vers els seus proveïdors, del voltant 
de 200 dies actuals a 60 dies.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré

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. 47194)

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten les següents esmenes al 
text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les conseqüències de la crisi econòmica en el mer-
cat laboral (N. T. 302-00149/08).

1 esmena núm. 1
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

Dels punts 1, 2 i 3 del text de la Moció.

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

Del punt 4.1. del text de la Moció. Nova redacció: 

«4.1. Modificar el decret del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya per tal de poder donar resposta davant la situ-
ació d’atur que hi ha a Catalunya.»

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

Del punt 4.2. del text de la Moció. Nova redacció: 

«4.2. Finalitzar les tasques encomanades per tal que al 
llarg d’aquest any es dugui a terme el Pla de desenvo-
lupament de polítiques actives.»

9 esmena núm. 9
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Nou apartat 8.6. : 

Fomentar la internacionalització de les empreses ca-
talanes cap a les regions mundials més competitives, 
com ara la Xina, l’Índia o la regió del sud-est asiàtic, 
per fomentar-ne la implantació i l’expansió en aquests 
mercats i per ajudar a consolidar-les.

10 esmena núm. 10
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Nou apartat 8.7. : 

Obrir una línia de crèdit per finançar una part del cost 
que suporten les empreses catalanes per accedir al mer-
cat internacional.

11 esmena núm. 11
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Nou apartat 8.8. : 

Incrementar la inversió pública en R+D+I a Catalunya 
per tal de passar del 1,34% del PIB actual a nivells de 
prop del 3% el 2010

12 esmena núm. 12
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Nou apartat 8.9. : 

Garantir l’accés a les noves tecnologies en tot el territo-
ri Català, a través del desplegament de la Banda Ample 
i del Cable a tot el territori,

13 esmena núm. 13
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Nou apartat 8.10 : 

Impulsar un sistema de finançament a través de prés-
tecs, avals i suport al capital-risc que permeti el desen-
volupament d’empreses amb base tecnològica

14 esmena núm. 14
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Nou apartat 8.11. : 

Incentivar fiscalment a les PIMES per a l’adquisició 
d’equipaments i l’accés a Internet i per a la formació 
en noves tecnologies
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9 esmena núm. 9
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

Del punt 5 del text de la Moció. Nova redacció: 

«5. Modificar els mecanismes d’informació per tal de 
garantir que quedin recollides les obligacions pressu-
postàries de departaments que tenen pressupostos fi-
nalistes.»

10 esmena núm. 10
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

Del punt 6 del text de la Moció. Nova redacció: 

«6. Sol·licitar al Govern de l’Estat en l’àmbit del diàleg 
social, l’aplaçament de les quotes de la Seguretat So-
cial de les empreses de sectors en crisi, per garantir el 
manteniment dels llocs de treball i amb les garanties 
necessàries per part de les empreses.»

11 esmena núm. 11
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

Del punt 7 del text de la Moció. Nova redacció: 

«7. Continuar reclamant a l’Estat la territorialització 
completa per comunitats autònomes dels recursos des-
tinats a formació contínua i reclamar, un cop verificat 
pel ministeri de treball, la part que correspongui a Ca-
talunya de fons no executats, si s’escau.» 

12 esmena núm. 12
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

Del punt 8 del text de la Moció.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, Portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, Portaveu GP ICV-EUiA

4 esmena núm. 4
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

Dels punts 4.3. i 4.4. del text de la Moció.

5 esmena núm. 5
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Al final del punt 4.5. del text de la Moció. Nova re-
dacció: 

«4.5. Elaborar protocols específics de recol·locació per 
a treballadors afectats per tancaments empresarials i 
expedients de regulació d’ocupació segons els sectors 
d’acord amb el que disposa l’acord estratègic.»

6 esmena núm. 6
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

Del punt 4.6. del text de la Moció.

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

Del punt 4.7. del text de la Moció. Nova redacció: 

«4.7. Impulsar la concertació al territori tot establint 
mesures a curt termini per afrontar l’atur.»

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

Del punt 4.8. del text de la Moció. Nova redacció: 

a) «Continuar fomentant la formació en ocupacions de 
difícil cobertura.

b) Intensificar l’oferta de cursos intensius de reciclatge, 
gratuïts i remunerats per treballadors en atur per tal 
d’adaptar-los a les necessitats de qualificació que reque-
reixen els sectors emergents i per aquells treballadors en 
actiu en risc de perdre la seva actual ocupació.»
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4. INFORMACIó

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

Situació	de	compatibilitat	o	d’incompa-
tibilitat	d’un	diputat
Tram. 234-00039/08

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats

al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el dia 18 de febrer de 2009, ha acordat d’establir 
el dictamen següent:

Una vegada examinades les noves dades declarades pel 
diputat Daniel Sirera i Bellés relatives a la professió que 
exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb 
l’article 12.2 del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compa-
tibilitat del diputat Daniel Sirera i Bellés (tram. 234-
00039/08) 

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
David Pérez Ibáñez Ramon Espadaler i Parcerisas

Declaració	del	Parlament	de	Catalunya	
amb	motiu	del	Dia	de	les	Malalties	Mi-
noritàries
Tram. 401-00030/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 50, 18.02.2009, DSPC-P 74

Ple del Parlament

El Parlament de Catalunya dóna suport a la celebració 
del Dia de les Malalties Minoritàries, que tindrà lloc el 
proper 28 de febrer de 2009.

Aquesta diada, promoguda per l’Organització Europea de 
Malalties Minoritàries (European Organisation for Rare 
Diseases – Eurordis), en col·laboració amb les federacions 
d’àmbit nacional i regional, té per objectiu contribuir a la 
conscienciació ciutadana, potenciar la visibilitat social de 
les malalties minoritàries i promoure el compromís polític 
i institucional vers el col·lectiu de pacients afectats per una 
malaltia minoritària i vers llurs familiars.

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	21/2008,	referent	a	la	Universitat	
Autònoma	de	Barcelona,	corresponent	
al	2004,	el	2005	i	el	2006
Tram. 258-00020/08

Sol·licitud de presentació de l’informe

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
47492).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes, sessió del 19.02.2009.
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4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició	de	la	Comissió	del	Síndic	
de	Greuges
Tram. 412-00004/08

Substitució de diputats
Reg. 46558 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 17.02.2009

a la mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa el Reglament de la Cambra, co-
munica els següents canvis d’adscripcions de diputats i 
diputades a les Comissions parlamentàries:

Comissió: Comissió del Sïndic de Greuges

Alta: Francesc Vendrell i Bayona (portaveu)

Baixa: Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2009

Maria Dolors Montserrat i Culleré

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	34/
VIII,	sobre	les	mesures	de	lluita	contra	
la	crisi	econòmica
Tram. 390-00034/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió 
competent: Mesa del Parlament, 17.02.2009

a la mesa del Parlament

Núm. de Moció: 390-00034/08

Sobre: Control del compliment de la Moció 34/VIII, 
sobre les mesures de lluita contra la crisi econòmica

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 34/VIII, sobre les mesures de 

Les malalties minoritàries –també anomenades ma-
lalties rares– són un grup molt nombrós i heterogeni 
integrat per més de set mil malalties diferents. Algunes 
d’aquestes malalties són greus i altament discapacitants, 
posen en perill la vida dels afectats i en minven la qua-
litat de vida i l’autonomia.

Un 80% d’aquestes malalties tenen un origen genètic i 
afecten preferentment la població pediàtrica, sovint amb 
un efecte devastador tant per als mateixos afectats com 
per a l’entorn familiar i social. Les dades actuals constaten 
que a la Unió Europea hi ha més de 30 milions d’afectats; 
a Espanya, uns 3 milions, i a Catalunya, uns 400.000.

Existeix encara un important desconeixement biomè-
dic i epidemiològic d’aquestes malalties. A aquest fet 
se li ha de sumar la manca d’experts i de centres de 
referència, la demora en l’obtenció de diagnòstics ge-
nètics, bioquímics i clínics, i la manca de tractaments 
satisfactoris. Tot això comporta dificultats en la forma-
ció específica dels professionals de la salut i sociosani-
taris en aquestes malalties, que, per llur complexitat, 
requereixen una aproximació i un tractament integrals 
i multidisciplinaris.

Aquesta situació, però, ha començat a canviar d’una ma-
nera radical al llarg dels darrers deu anys.  D’una banda, 
l’aparició de noves tecnologies i la major informació i 
coordinació dels professionals sanitaris han millorat la 
detecció precoç d’aquestes malalties, fet que ha permès 
que augmentés el nombre de casos diagnosticats i ha 
afavorit la recerca. D’altra banda, l’adopció de mesu-
res legislatives europees i nacionals que afavoreixen la 
recerca biomèdica i el desenvolupament de nous me-
dicaments, amb l’objectiu d’assolir tractaments més 
satisfactoris, permet afirmar que es va pel bon camí. 
D’aquesta nova situació n’és una prova que el 28 de 
febrer se celebri el Dia de les Malalties Minoritàries. 
Avui les malalties minoritàries estan formalment reco-
negudes per la Unió Europea com un eix prioritari en 
l’àmbit de la salut pública.

El Parlament de Catalunya, en el marc de la Comissió de 
Salut, va reconèixer aquesta realitat aprovant per unani-
mitat una resolució sobre l’adopció de mesures relatives a 
les necessitats de les persones afectades de malalties rares, 
per tal que, d’una banda, l’Administració pública pugui 
atendre les principals necessitats dels afectats, de llurs 
famílies i dels facultatius implicats, prenent com a base 
l’adopció d’unes mesures i el seguiment d’unes línies d’ac-
tuació tant en l’àmbit assistencial i social –el diagnòstic, el 
tractament i el seguiment– com en la recerca biomèdica, 
i, d’altra banda, es puguin crear mecanismes per a seguir 
i avaluar aquestes mesures i línies d’actuació.  

Avui, el Ple del Parlament, amb motiu del Dia de les 
Malalties Minoritàries, vol reconèixer també la tasca 
que les associacions d’afectats i llurs famílies fan per 
incrementar la sensibilització i el compromís del con-
junt de la societat i per  millorar-ne la  qualitat de vida 
i l’accés als serveis i intervencions sanitaris i socials 
que necessiten.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Benestar	i	Immigració	amb	
la	consellera	d’Acció	Social	i	Ciutadania	
sobre	la	situació	de	col·lapse	del	siste-
ma	de	protecció	a	la	infància
Tram. 354-00235/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 29, tinguda el dia 17.02.2009 (DSPC-
C 492).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Benestar	i	Immigració	amb	
la	Consellera	d’Acció	Social	i	Ciutadania	
sobre	diversos	traspassos	al	Departa-
ment	de	Treball	en	els	àmbits	laboral	i	
ocupacional
Tram. 354-00236/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 29, tinguda el dia 17.02.2009 (DSPC-
C 492).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Benestar	i	Immigració	amb	
la	consellera	de	Treball	sobre	diversos	
traspassos	al	Departament	de	Treball	en	
els	àmbits	laboral	i	ocupacional
Tram. 354-00238/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 29, tinguda el dia 17.02.2009 (DSPC-
C 492).

lluita contra la crisi econòmica, us informo que el 14 
d’octubre de 2008 es va donar compliment a la Moció 
24/VIII en tots els seus punts.

Barcelona, 12 de febrer de 2009

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

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

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	
amb	el	conseller	de	Medi	Ambient	i	Ha-
bitatge	sobre	l’aturada	de	les	obres	del	
tram	entre	Sils	i	Maçanet	de	la	Selva	de	
la	carretera	N-II
Tram. 354-00222/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Societat	Pesca	Esportiva	de	
la	Vall	de	Boí,	Ramon	Aixalà	i	Vila,	da-
vant	la	Comissió	de	Medi	Ambient	i	Ha-
bitatge	perquè	exposi	la	problemàtica	
del	sector	de	la	pesca	esportiva
Tram. 356-00081/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 26 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 11.02.2009 (DSPC-
C 489).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Oriol	i	Carreras,	degà	del	Col·legi	d’En-
ginyers	de	Camins,	Canals	i	Ports	de	
Catalunya,	davant	la	Comissió	de	Medi	
Ambient	i	Habitatge	perquè	expliqui	les	
conclusions	de	l’informe	sobre	l’aigua
Tram. 356-00380/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 
(DSPC-C 489).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Cambra	Oficial	de	Con-
tractistes	d’Obres	de	Catalunya	davant	
la	Comissió	de	Medi	Ambient	i	Habitat-
ge	perquè	presentin	el	document	«Pel	
canvi	innovador	a	la	construcció.	Cap	a	
una	nova	manera	de	construir»
Tram. 356-00399/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 (DSPC-C 489).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Benestar	i	Immigració	amb	
la	consellera	d’Acció	Social	i	Ciutadania	
sobre	la	primera	reunió	de	la	Comissió	
Bilateral	Generalitat	-	Estat	en	matèria	
d’immigració
Tram. 354-00239/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Elena Ribera i Garijo, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 46601).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar i Immi-
gració, sessió del 17.02.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	els	esvorancs	apare-
guts	a	l’entorn	de	la	línia	del	tren	d’al-
ta	velocitat	a	l’Hospitalet	de	Llobregat	
(Barcelonès)
Tram. 354-00240/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Rull i Andreu, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
46622).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territorial, 
sessió del 17.02.2009.

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	seguretat	ciutadana	i	l’evolució	
dels	delictes	el	2008
Tram. 354-00241/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 46680).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, sessió del 16.02.2009.
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Xavi-
er	Puig,	director	de	l’Associació	per	a	
la	Creació	d’Estudis	i	Projectes	Soci-
als,	davant	la	Comissió	de	Benestar	i	
Immigració	perquè	exposi	el	seu	criteri	
amb	relació	a	l’Avantprojecte	de	llei	dels	
drets	i	de	les	oportunitats	de	la	infància	
i	l’adolescència
Tram. 356-00425/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
29, tinguda el dia 17.02.2009 (DSPC-C 492).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Carlos	
Rancaño,	conseller	delegat	de	la	Coope-
rativa	d’Iniciativa	Social	Drecera,	davant	
la	Comissió	de	Benestar	i	Immigració	
perquè	exposi	el	seu	criteri	amb	relació	
a	l’Avantprojecte	de	llei	dels	drets	i	de	
les	oportunitats	de	la	infància	i	l’adoles-
cència
Tram. 356-00426/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
29, tinguda el dia 17.02.2009 (DSPC-C 492).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Villena,	director	de	l’Associació	
Diomira,	davant	la	Comissió	de	Benes-
tar	i	Immigració	perquè	exposi	el	seu	
criteri	amb	relació	a	l’Avantprojecte	de	
llei	dels	drets	i	de	les	oportunitats	de	la	
infància	i	l’adolescència
Tram. 356-00427/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
29, tinguda el dia 17.02.2009 (DSPC-C 492).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	direc-
tora	general	de	Planificació	i	Avaluació	
i	del	director	general	de	Relacions	La-
borals	davant	la	Comissió	de	Peticions	
perquè	informin	sobre	les	compensaci-
ons	i	les	mesures	de	protecció	per	hos-
pitalització	de	familiars
Tram. 356-00422/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Peticions, en la sessió núm. 18, tinguda 
el dia 03.02.2009 (DSPC-C 482).

Sol·licitud	de	compareixença	del	secre-
tari	general	d’Interior,	Relacions	Institu-
cionals	i	Participació	davant	la	Comis-
sió	de	Peticions	perquè	informi	sobre	el	
límit	d’edat	per	a	accedir	als	cossos	de	
bombers	i	de	policia
Tram. 356-00423/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Peticions, en la sessió núm. 18, tinguda 
el dia 03.02.2009 (DSPC-C 482).

Sol·licitud	de	compareixença	de	José	
Antonio	Rivillas,	gerent	d’Actua	Con-
sop,	davant	la	Comissió	de	Benestar	i	
Immigració	perquè	exposi	el	seu	criteri	
amb	relació	a	l’Avantprojecte	de	llei	dels	
drets	i	de	les	oportunitats	de	la	infància	
i	l’adolescència
Tram. 356-00424/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
29, tinguda el dia 17.02.2009 (DSPC-C 492).
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Sol·licitud	de	compareixença	del	delegat	
del	Ministeri	de	Foment	a	Catalunya	da-
vant	la	Comissió	de	Política	Territorial	
perquè	informi	sobre	els	esvorancs	apa-
reguts	a	la	línia	del	tren	d’alta	velocitat	a	
l’Hospitalet	de	Llobregat	(Barcelonès)
Tram. 356-00431/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 46623).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 17.02.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Xavier	
Quer	i	Bosch,	alcalde	de	Crespià	(Pla	
de	l’Estany)	i	president	de	l’Associació	
de	Municipis	MAT,	davant	la	Comissió	
d’Economia,	Finances	i	Pressupost	per-
què	exposi	el	seu	posicionament	sobre	
la	línia	de	400	kV	i	la	necessitat	de	so-
terrar-la
Tram. 356-00433/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Antoni Fernández Teixidó, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 47093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 18.02.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Lluís	
Vallès,	president	de	l’Associació	de	Fa-
mílies	Acollidores	de	Barcelona,	davant	
la	Comissió	de	Benestar	i	Immigració	
perquè	exposi	el	seu	criteri	amb	relació	
a	l’Avantprojecte	de	llei	dels	drets	i	de	
les	oportunitats	de	la	infància	i	l’adoles-
cència
Tram. 356-00428/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
29, tinguda el dia 17.02.2009 (DSPC-C 492).

Sol·licitud	de	compareixença	del	secre-
tari	general	de	Joventut	davant	la	Co-
missió	sobre	les	Polítiques	de	Joven-
tut	perquè	exposi	les	propostes	sobre	
la	redacció	del	Pla	nacional	de	joventut	
de	Catalunya
Tram. 356-00429/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Albert Batalla 
i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Laura Massana 
Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Montserrat Ne-
brera González, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt 
(reg. 46332).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre les Polí-
tiques de Joventut, sessió del 17.02.2009.
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Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Cooperació	i	Solidaritat	amb	el	vicepre-
sident	del	Govern	per	a	presentar	el	Pla	
anual	2009
Tram. 355-00107/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Vicepresident del Go-
vern, del Govern de la Generalitat (reg. 45575).

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.02.2009.

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

Compareixença	de	Vicente	Navarro,	
catedràtic	de	polítiques	públiques	de	la	
Universitat	Pompeu	Fabra,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 353-00441/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).

Compareixença	de	representants	de	la	
Coordinadora	d’Usuaris	de	la	Sanitat	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	salut	
pública
Tram. 353-00444/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Estanis-
lau	Vidal-Folch	de	Balanzó,	conseller	
d’Afers	Autonòmics	de	la	Representa-
ció	Permanent	d’Espanya	davant	la	Unió	
Europea,	davant	la	Comissió	d’Acció	
Exterior	i	de	la	Unió	Europea	perquè	
expliqui	la	tasca	que	desenvolupa	en	
l’exercici	del	seu	càrrec,	especialment	
en	tot	allò	que	afecta	Catalunya
Tram. 356-00434/08

Sol·licitud

Sol·licitud: M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 47094).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 18.02.2009.

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

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Benestar	i	Immigració	amb	la	conselle-
ra	d’Acció	Social	i	Ciutadania	sobre	el	
Pla	estratègic	sobre	els	usos	i	la	gestió	
dels	temps	a	la	vida	quotidiana
Tram. 355-00093/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 29 de la 
Comissió de Benestar i Immigració, del 17.02.2009 
(DSPC-C 492).
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Compareixença	de	representants	del	
Consell	de	Col·legis	de	Farmacèutics	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	salut	pública
Tram. 353-00455/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).

Compareixença	de	representants	del	
col·lectiu	de	titulars	d’assistència	públi-
ca	domiciliària	del	sindicat	d’infermeria	
SATSE	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
salut	pública
Tram. 353-00457/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).

Compareixença	de	representants	del	
col·lectiu	de	titulars	d’assistència	públi-
ca	domiciliària	del	Sindicat	de	Metges	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	salut	pública
Tram. 353-00458/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	Espanyola	d’Indústries	de	
l’Alimentació	i	Begudes	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 353-00460/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).

Compareixença	de	representants	de	la	
Societat	de	Salut	Pública	de	Catalunya	
i	Balears	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	salut	pública
Tram. 353-00447/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).

Compareixença	de	representants	de	
Comissions	Obreres	que	són	membres	
del	Consell	Consultiu	per	a	la	Reforma	
de	la	Salut	Pública	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 353-00450/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).

Compareixença	de	representants	de	la	
Unió	General	de	Treballadors	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 353-00451/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).

Compareixença	de	representants	del	
Consell	de	Col·legis	de	Veterinaris	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	salut	pública
Tram. 353-00454/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).
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Compareixença	de	la	directora	general	
de	Planificació	i	Avaluació	i	del	director	
general	de	Relacions	Laborals	davant	
la	Comissió	de	Peticions	perquè	infor-
min	sobre	les	compensacions	i	les	me-
sures	de	protecció	per	hospitalització	
de	familiars
Tram. 357-00255/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Peticions en la sessió núm. 18, tinguda 
el dia 03.02.2009 (DSPC-C 482).

Compareixença	del	secretari	general	
d’Interior,	Relacions	Institucionals	i	Par-
ticipació	davant	la	Comissió	de	Petici-
ons	perquè	informi	sobre	el	límit	d’edat	
per	a	accedir	als	cossos	de	bombers	i	
de	policia
Tram. 357-00256/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Peticions en la sessió núm. 18, tinguda 
el dia 03.02.2009 (DSPC-C 482).

Compareixença	de	José	Antonio	Ri-
villas,	gerent	d’Actua	Consop,	davant	
la	Comissió	de	Benestar	i	Immigració	
perquè	exposi	el	seu	criteri	amb	relació	
a	l’Avantprojecte	de	llei	dels	drets	i	de	
les	oportunitats	de	la	infància	i	l’ado-
lescència
Tram. 357-00257/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
29, tinguda el dia 17.02.2009 (DSPC-C 492).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	de	Llevadores	Titulars	
d’Assistència	Pública	Domiciliària	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	salut	pública
Tram. 353-00461/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).

Compareixença	de	representants	de	la	
Societat	Espanyola	de	Medicina	Preven-
tiva,	Salut	Pública	i	Higiene	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 353-00462/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).

Compareixença	de	representants	de	
l’Agència	de	Salut	Pública	de	Barcelo-
na	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	sa-
lut	pública
Tram. 353-00463/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).

Compareixença	de	representants	de	
l’Agència	de	Protecció	de	la	Salut	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	salut	pú-
blica
Tram. 353-00465/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Salut, del 12.02.2009 (DSPC-C 490).
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Compareixença	de	Lluís	Vallès,	presi-
dent	de	l’Associació	de	Famílies	Acolli-
dores	de	Barcelona,	davant	la	Comissió	
de	Benestar	i	Immigració	perquè	exposi	
el	seu	criteri	amb	relació	a	l’Avantpro-
jecte	de	llei	dels	drets	i	de	les	oportuni-
tats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 357-00261/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
29, tinguda el dia 17.02.2009 (DSPC-C 492).

Compareixença	de	representants	de	la	
Cambra	Oficial	de	Contractistes	d’Obres	
de	Catalunya	davant	la	Comissió	de	Me-
di	Ambient	i	Habitatge	perquè	presentin	
el	document	«Pel	canvi	innovador	a	la	
construcció.	Cap	a	una	nova	manera	de	
construir»
Tram. 357-00262/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 26, tinguda el dia 11.02.2009 (DSPC-C 489).

Compareixença	de	Xavier	Puig,	director	
de	l’Associació	per	a	la	Creació	d’Es-
tudis	i	Projectes	Socials,	davant	la	Co-
missió	de	Benestar	i	Immigració	per-
què	exposi	el	seu	criteri	amb	relació	a	
l’Avantprojecte	de	llei	dels	drets	i	de	les	
oportunitats	de	la	infància	i	l’adolescèn-
cia
Tram. 357-00258/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
29, tinguda el dia 17.02.2009 (DSPC-C 492).

Compareixença	de	Carlos	Rancaño,	
conseller	delegat	de	 la	Cooperativa	
d’Iniciativa	Social	Drecera,	davant	la	
Comissió	de	Benestar	i	Immigració	per-
què	exposi	el	seu	criteri	amb	relació	a	
l’Avantprojecte	de	llei	dels	drets	i	de	les	
oportunitats	de	la	infància	i	l’adolescèn-
cia
Tram. 357-00259/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
29, tinguda el dia 17.02.2009 (DSPC-C 492).

Compareixença	de	Josep	Maria	Villena,	
director	de	l’Associació	Diomira,	davant	
la	Comissió	de	Benestar	i	Immigració	
perquè	exposi	el	seu	criteri	amb	relació	
a	l’Avantprojecte	de	llei	dels	drets	i	de	
les	oportunitats	de	la	infància	i	l’adoles-
cència
Tram. 357-00260/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
29, tinguda el dia 17.02.2009 (DSPC-C 492).
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Informe	sobre	l’acompliment	del	Pro-
grama	anual	d’actuació	estadística	per	
al	2008
Tram. 334-00088/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Coneixement i tramesa a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 17.02.2009

a la mesa del Parlament

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que dis-
posa l’article 20.2 de la Llei 2/2006, del Pla Estadístic 
de Catalunya 2006-2009, trameto adjunt l’informe de 
compliment del Programa Anual d’Actuació Estadística, 
corresponent a l’any 2007.

Barcelona, 12 de febrer de 2009

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

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

4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA LEGISLATIVA PO-
PULAR

Proposició	de	llei	electoral	de	Catalu-
nya
Tram. 202-00059/08

Obertura de la tramitació
Reg. 46402 / Mesa del Parlament, 17.02.2009

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 electoral de Catalunya; així mateix, 
de conformitat amb l’article 6.5 s’acorda de comunicar-
ho a la Comissió de Control i a la Comissió Promotora 
de la Iniciativa Legislativa Popular, representada per la 
senyora Anna Comas Marine, Eric Llacuna Ines, Mari-
ano López Garcia, Carme Mas Morillas, Rafael Martin 
Ribas, Esther Nin Camps, Mateu Piñol Carrió, Carme 
Valls Llobet, perquè la perfeccioni amb la recollida d’un 

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

4.70.05. DOCUMENTACIó TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Relació	de	finques	subjectes	a	cens	em-
fitèutic	adquirides	per	la	Generalitat	el	
2008
Tram. 334-00087/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Coneixement: Mesa del Parlament, 17.02.2009

a la mesa del Parlament

Antoni Castells, Conseller d’Economia i Finances de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que dispo-
sa l’article 13.4 del Text refós de la Llei de patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Le-
gislatiu 1/2001, de 24 de desembre, trameto adjunta la 
comunicació d’adquisicions de finques subjectes a cens 
emfiteutic realitzades per la Generalitat de Catalunya, 
durant l’any 2008.

Barcelona, 21 de gener de 2009

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

adquisiCions de finques, Per ConCert direCte, realit-
zades durant l’any 2008 Per la generalitat de Cata-
lunya subjeCtes a Cens enfiteutiC: 

– Sant Just Desvern, carrer Juan de la Cierva, núm. 
3-5. Mitjançant escriptura de compravenda atorgada en 
data 21 de febrer de 2008 davant de Notari. Afectada al 
departament de Treball.

– Barcelona, carrer Pamplona, núm. 103-1 13. Mitjan-
çant escriptura d’exercici d’opció de compra atorgada en 
data 26 de setembre de 2008 davant de Notari. Afectada 
al departament d’Economia i Finances.
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vigència d’aquella disposició que també era transitòria 
en l’Estatut de 1979.

Al llarg d’aquests anys, la manca d’una Llei electoral 
pròpia ha evidenciat els problemes del manteniment 
d’una regulació prevista per a unes primeres eleccions. 
Des del punt de vista formal, es tractava de l’incompli-
ment d’una previsió estatutària en un tema en el qual 
l’autonomia dispositiva era màxima. Simultàniament, 
Catalunya era l’única autonomia que no havia procedit 
a promulgar la seva Llei electoral. En el pla material, 
la regulació vigent no representava adequadament els 
territoris i els seus ciutadans a l’ensems que produïa 
distorsions en la representació partidista.

Les crítiques polítiques a aquestes deficiències han anat 
acompanyades d’una important producció acadèmica 
que ha assenyalat vies de resolució d’aquests problemes 
i diferents models comparats. Malgrat tot, el bloqueig 
entre les forces polítiques no ha permès fins ara l’ela-
boració d’aquesta Llei electoral.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Acord de 
Govern de 27 de març de 2007, aprovà la creació d’una 
Comissió per tal que experts en matèria electoral elabo-
ressin els treballs que haurien de servir de punt de par-
tida d’una Llei electoral catalana. La Comissió d’experts 
finalitzà els seus treballs el juny del 2007 i el seu Informe 
«Participació, representació, transparència. Informe per a 
la Llei Electoral de Catalunya» obtingué el reconeixement 
de tots els grups polítics. Però des d’aleshores ençà no s’ha 
avançat en cap projecte ni proposició de llei.

La iniciativa legislativa popular apareix, doncs, com la 
via per fer arribar una proposta que, tot expressant la 
voluntat ciutadana, permeti i empenyi al Parlament de 
Catalunya i als seus representants al compliment de la 
previsió de l’article 56 de l’Estatut.

Aquesta «Iniciativa Legislativa Popular de Llei Electo-
ral de Cata lunya», amb la voluntat d’assolir la majoria 
de dues terceres parts dels diputats que l’Estatut exigeix 
per a la seva aprovació, parteix de l’esmentat Informe 
i en el consens que aquest volia impulsar, per bé que li 
dóna forma jurídica per mitjà d’una Llei articulada, que 
adequa els seus preceptes a la Constitució, l’Estatut, la 
Llei Orgànica de Règim Electoral General i la Llei per 
a la Igualtat efectiva d’Homes i Dones. Tanmateix, in-
corpora algunes novetats en relació a l’Informe, per tal 
d’aprofundir encara més en la transparència, el foment 
de la participació, la proporcionalitat i la proximitat que, 
ja en el propi Informe, són objectius prioritaris. Es tracta 
que la Llei Electoral de Catalunya permeti avançar tant 
com sigui possible en el camí de millora de la qualitat 
democràtica del nostre sistema polític.

La Llei, en els seus cinc títols i les disposicions addi-
cionals i transitòries, efectua una regulació complerta 
de la temàtica electoral. Així es regula el sufragi actiu 
i passiu, les causes d’inelegibilitat i incompatibilitat, 
el procediment electoral, la campanya, les despeses i 
les subvencions electorals. En aquests temes, la Llei 
ha tingut en compte les experiències dels trenta anys 
de democràcia, per efectuar la regulació més acurada 
possible.

mínim de 50.000 signatures degudament autenticades, 
de conformitat amb el que disposa la damunt dita llei.

text artiCulat

ProPosiCió de llei eleCtoral de Catalunya

Sumari

Exposició de motius

Títol I. Disposicions generals

Capítol I. Dret de sufragi actiu

Capítol II. Dret de sufragi passiu

Capítol III. Administració electoral

Títol II. Drets i garanties dels electors

Capítol I. Garanties electorals

Capítol II. Els estudis d’intenció de vot

Capítol III. La campanya electoral

Títol III. Sistema electoral

Títol IV. Procediment electoral

Capítol I. Convocatòria d’eleccions

Capítol II. Procediment electoral

Capítol III. Candidatures

Capítol IV. Les paperetes electorals i l’emissió de vot

Capítol V. Apoderats i interventors

Capítol VI. Meses electorals

Capítol VII. Votació 

Capítol VIII. Escrutini

Títol V. Despeses i subvencions electorals

Capítol I. Despeses electorals

Capítol II. Subvencions electorals

Disposicions addicionals i transitòria

ProPosiCió de llei eleCtoral de Catalunya

exPosiCió de motius 

Trenta anys després d’aprovat l’Estatut d’Autonomia de 
1979 en el que Catalunya va recuperar les seves institu-
cions democràtiques, l’elecció del Parlament - expressió 
màxima de la nació catalana– continua efectuant-se pel 
que es preveu en una disposició transitòria prevista per 
a les primeres eleccions i que remet substancialment a 
una llei estatal.

El nou Estatut d’Autonomia de 2006, tal com ho feia 
l’Estatut vigent fins aquesta data, disposa que una Llei 
electoral catalana haurà de regular la composició i el 
règim electoral del Parlament i en el seu article 56 esta-
bleix els requisits bàsics que haurà de complir l’esmen-
tada llei. En la disposició transitòria segona es manté la 
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b) Els declarats incapaços en virtut de sentència judicial 
ferma, sempre que en aquesta es declari expressament 
la incapacitat per a l’exercici del dret de sufragi.

c) Els internats en un hospital psiquiàtric amb autorit-
zació judicial, al llarg del període que duri el seu in-
ternament sempre que en l’autorització el jutge declari 
expressament la incapacitat per a l’exercici del dret de 
sufragi.

CaPítol ii. dret de sufragi Passiu

artiCle 5

Són elegibles els catalans majors d’edat que, gaudint de 
la qualitat d’electors, no estiguin sotmesos a cap de les 
següents causes d’inelegibilitat: 

a) Els membres de la Família Reial Espanyola, inclo-
sos en el Registre Civil, que regula el Reial Decret 
2917/1981, de 27 de novembre, així com els seus con-
jugues.

b) Els Presidents del Tribunal Constitucional, del Tribu-
nal Suprem, del Consell d’Estat, del Tribunal de Comp-
tes i del Consell Econòmic Social.

c) Els Magistrats del Tribunal Constitucional, els Vocals 
del Consell General del Poder Judicial, els Consellers 
Permanents del Consell d’Estat i els Consellers del Tri-
bunal de Comptes.

d) El Defensor del Poble i els seus Adjunts.

e) El Fiscal General de l’Estat.

f) El President del Govern, els Ministres, Secretaris i 
Sots-secretaris, Secretaris Generals, Directors Generals 
dels Departaments Ministerials i els equiparats a ells; 
en particular els Directors dels Departaments del Ga-
binet de la Presidència del Govern i els Directors dels 
Gabinets dels Ministres i dels Secretaris d’Estat; així 
com qui exerceixi la funció de més alt nivell de cada 
Ministeri en l’àmbit autonòmic català.

g) Els Caps de Missió acreditats, amb caràcter de re-
sidents, davant d’un Estat estranger o organisme inter-
nacional.

h) Els magistrats, jutges i fiscals en actiu.

i) Els militars professionals i de complement i membres 
de les forces i cossos de seguretat i policia, en actiu.

j) Els presidents, vocals i secretaris de les juntes elec-
torals.

k) El Delegat i els Secretaris Generals del Govern a 
Catalunya.

l) El Director General de RTVE i els directors de les 
societats d’aquest ens públic i els delegats territorials a 
Catalunya.

m) Els presidents, directors i càrrecs assimilats de 
les entitats estatals autònomes amb competència per 
el territori català, així com els delegats del govern en 
aquestes.

Destaquen dos punts de la regulació. En primer lloc, una 
concepció de la participació política en la qual les garan-
ties formals del procediment electoral han d’anar acompa-
nyades d’una millora en la qualitat democràtica, cosa que 
ha comportat una concreció de la Sindicatura Electoral 
com a garant dels drets dels electors. En segon lloc, un 
Parlament de composició numèrica variable que, a partir 
d’un mínim previst de 120 diputats, pugui arribar fins els 
150 diputats, quan s’incrementi la participació electoral.

Al mateix temps, el sistema electoral proposat repre-
senta adequadament tots els territoris en fer desaparèi-
xer la província com a circumscripció electoral, per tal 
d’apropar els diputats als seus electors, fet al qual contri-
buirà també l’ampli vot preferencial previst. Les noves 
circumscripcions reequilibren població i representació, 
buscant una adequada compensació entre la sobrere-
presentació de les zones despoblades i el manteniment 
de la proporcionalitat entre els vots dels ciutadans i els 
resultats electorals.

Aquesta Iniciativa Legislativa Popular presenta, per tant, 
una Llei innovadora, tenint en compte que el sistema elec-
toral és, sempre, el fonament de la legitimitat democràtica. 
Per tal d’enfortir-la es presenta aquest text articulat.

títol i. disPosiCions generals

artiCle 1

Aquesta llei té per objecte regular les eleccions al Par-
lament de Catalunya. S’aplica també amb caràcter su-
pletori a qualsevol altre consulta per sufragi universal 
regulada pel Parlament.

CaPítol i. dret de sufragi aCtiu

artiCle 2

El sufragi és universal, lliure, igual, directe i secret.

artiCle 3

1. Gaudeixen del dret de sufragi actiu i passiu totes les 
persones majors d’edat que ostentin la condició política 
de catalans.

2. Així mateix, els ciutadans de països estrangers que 
acordin els mateixos drets electorals als ciutadans de 
Catalunya en eleccions federals, regionals o autonòmi-
ques a través d’un conveni de reciprocitat internacional 
autoritzat per les Corts Generals.

3. Per a l’exercici del sufragi serà condició indispen-
sable estar inscrit en el cens electoral corresponent a 
Catalunya.

artiCle 4

No disposen del dret de sufragi: 

a) Els condemnats per sentència judicial ferma a la pena 
principal o accessòria de privació del dret de sufragi 
durant el temps del seu compliment.
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d) Els delegats del Govern en els Ports Autònoms, con-
federacions hidrogràfiques, Societats concessionàries 
d’autopistes de peatge, COPLACO.

e) Els presidents dels Consells d’Administració, Conse-
llers, administradors, directors generals, gerents i càrrecs 
equivalents d’ens i monopolis públics i empreses amb 
participació pública majoritària, directa o indirecta, sigui 
quina sigui la seva personalitat jurídica i la seva titularitat 
pública i de les Caixes d’estalvi de fundació pública.

f) Els parlamentaris de la Unió Europea, de les Cortes 
Generales i de les altres Comunitats Autònomes i totes 
aquelles persones que, per mandat legal, hagin d’és-
ser elegides o anomenades per l’Assemblea Legislativa 
corresponent.

g) El personal al servei de l’Estat o de la Comunitat 
autònoma o de qualsevol dels òrgans i institucions 
d’aquestes, sigui quin sigui el règim en que es prestin 
aquests serveis.

h) Els que exerceixin funcions o càrrecs, assimilables 
als descrits com inelegibilitats i incompatibilitats en 
aquesta Llei, conferits i remunerats per la Unió Europea 
o un Estat estranger.

artiCle 9

La qualificació d’inelegibilitat serà procedent des de la 
proclamació de les candidatures fins la celebració de 
les eleccions.

artiCle 10

En relació a la situació d’inelegibilitat i incompatibilitat 
dels membres de l’Administració de Justícia i dels Cos-
sos i Forces de Seguretat, seran d’aplicació les disposici-
ons de la Llei Orgànica de Règim Electoral General.

artiCle 11

En cas de simultaneïtat de convocatòries electorals, nin-
gú podrà ésser simultàniament candidat al Parlament de 
Catalunya i a un altre òrgan legislatiu.

artiCle 12

1. El càrrec de diputat és incompatible amb l’exerci-
ci de qualsevol altre càrrec o funció pública, excepte 
aquells derivats de l’elecció o nomenament directe pel 
Parlament.

2. El mandat parlamentari és compatible amb els càr-
recs de President o Conseller de la Generalitat.

3. Els Senadors designats pel Parlament de Catalunya 
compatibilitzen els dos mandats.

4. El mandat parlamentari és compatible també amb els 
càrrecs de regidor i alcalde.

artiCle 13

1. El càrrec de diputat s’exerceix en règim de dedica-
ció exclusiva, excepte les compatibilitats previstes en 
aquesta mateixa llei.

2. Els diputats no podran desenvolupar activitats profes-
sionals o mercantils, que no es derivin de la directa ges-

n) Els presidents i directors generals de les entitats 
gestores de la seguretat social amb competència per 
el territori català i els presidents i directors d’aquests 
a Catalunya.

o) El director de l’Oficina del Cens Electoral. També ho 
seran els delegats provincials en les circumscripcions 
incloses en la seva província.

p) El Governador i Sots-governador del Banc d’Espanya 
i els Presidents i Directors de l’Institut de Crèdit Oficial 
i de les altres entitats oficials de crèdit.

q) El President, els consellers i el secretari general del 
Consell de Seguretat Nuclear.

artiCle 6

Són també inelegibles: 

a) El President i els membres del Govern de l’Estat i 
els seus Secretaris d’Estat i Directors i Sots-directors 
Generals, així com els càrrecs equivalents en les altres 
Comunitats Autònomes i de la Unió Europea.

b) Els Directors Generals, Secretaris Generals, direc-
tors de serveis de Catalunya i els que ostentin càrrecs 
assimilats a aquests de lliure designació del President 
o dels membres del Consell Executiu de la Generalitat, 
designats per Decret.

c) El Síndic de Greuges i el seus adjunts; els membres 
de la Sindicatura de Comptes, els vocals del Consell de 
Garanties Estatutàries.

d) El Director General de l’Ens Públic Radio Televisió 
de Catalunya i els Directors de les seves societats.

e) El Director del Centre d’Estudis d’Opinió.

f) El Director de Oficina Antifrau.

g) Els vocals del Consell de l’Audiovisual.

artiCle 7

Seran inelegibles en l’àmbit territorial de presentació 
de les candidatures: 

a) Els que exerceixin la funció de major nivell de cada 
Conselleria en els territoris corresponents.

b) Els delegats de l’Oficina del Cens Electoral.

artiCle 8

1. Totes les causes d’inelegibilitat previstes en l’article. 
anterior ho seran també d’incompatibilitat.

2. També seran causes d’incompatibilitat el compliment 
d’aquests funcions o càrrecs: 

a) El President del Tribunal de Defensa de la Compe-
tència.

b) Els membres del Consell d’Administració de l’Ens 
públic RTVE i de la Corporació Catalana de Radiote-
levisió

c) Els membres del gabinet de la Presidència del Govern 
o dels Ministres i dels Secretaris d’Estat.
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra les 
resolucions del qual no hi podrà haver recurs.

artiCle 17

1. La Sindicatura Electoral de Catalunya té caràcter 
permanent.

2. Els membres de la Sindicatura Electoral de Catalu-
nya seran nomenats per Decret, una vegada hagin estat 
elegits pel Parlament.

3. En serà Secretari el Lletrat Major del Parlament, que 
participa en les seves deliberacions amb veu i sense vot 
i en custòdia la documentació corresponent.

4. La Sindicatura Electoral de Catalunya podrà reque-
rir la presència en les seves reunions, amb veu i sense 
vot, d’un representant de l’Oficina del Cens Electoral 
a Catalunya.

artiCle 18

La Sindicatura electoral de Catalunya disposarà d’una 
seu pròpia. Per decret es crearan i constituiran el seus 
serveis tècnics que, en tot cas, hauran d’estar format 
d’especialistes en dret i altres ciències socials.

artiCle 19

Les Juntes Electorals territorials podran ser de circum-
scripció i de zona, i estan composades per: 

a) Tres vocals, magistrats o jutges, l’àmbit territorial 
dels quals correspongui a alguna de les comarques com-
preses en el corresponent àmbit territorial.

b) Dos vocals anomenats per la Sindicatura Electoral de 
Catalunya entre catedràtics professors de Dret, Ciències 
Polítiques o Sociologia o juristes de reconegut prestigi 
residents en les comarques de la circumscripció.

artiCle 20

1. Els membres de les Juntes Electorals són inamovi-
bles.

2. Només podran ésser suspesos per delictes o faltes 
electorals, previ expedient obert per la Junta superi-
or mitjançant l’acord de la majoria absoluta dels seus 
components, sens perjudici del procediment judicial 
corresponent.

artiCle 21

El règim de funcionament i les atribucions de les Juntes 
Electorals territorials seran les que estableix la LOREG 
en els seus Articles 11 a 18.

artiCle 22

Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, 
en el seu àmbit material i territorial, les competències 
i funcions atribuïdes a la Junta Electoral Central per la 
LOREG en relació a les eleccions a les Corts Generals, 
sense prejudici d’aquelles que la legislació li atribueix 
en relació a les eleccions autonòmiques.

En les eleccions sotmeses a aquesta Llei, la Sindicatura 
Electoral de Catalunya: 

tió econòmica del seu patrimoni personal o familiar. Se 
n’exceptuen les activitats que no tinguin caràcter regular 
de tipus docent, artístic o literari, i la de col·laboració en 
tribunes d’opinió en els mitjans de comunicació.

3. En qualsevol cas, els diputats no podran percebre 
cap altre remuneració pública o privada que no sigui la 
parlamentària, sens perjudici de les dietes i indemnitza-
cions que correspongui per la realització de les activitats 
compatibles amb el seu mandat.

artiCle 14

1. Els diputats venen obligats a formular declaració de 
totes les activitats que puguin ésser causa d’incompati-
bilitat i d’aquelles que els hi proporcionin o puguin pro-
porcionar-los ingressos econòmics; així com dels seus 
bens patrimonials, tant a l’inici com al final de la seva 
condició de parlamentaris, i al produir-se modificacions 
rellevants de la declaració inicial.

2. Les dites declaracions s’incorporaran a un Registre 
d’Interessos de caràcter públic, a excepció del que es 
refereixi a bens patrimonials; tot i així, aquests podran 
ésser coneguts en els supòsits en que per causa justifi-
cada una tercera part dels membres de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats ho sol·liciti.

CaPítol iii. administraCió eleCtoral

artiCle 15

Formen l’Administració electoral la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya, les Juntes electorals de circumscrip-
ció, les juntes electorals de zona així com les meses 
electorals i, en l’àmbit de les seves competències, la 
Junta Electoral Central.

artiCle 16

La Sindicatura Electoral de Catalunya vetllarà per la 
legalitat dels processos electorals i garantirà els drets 
electorals dels ciutadans. Tindrà sota la seva responsa-
bilitat la justícia electoral, totes les competències abans 
atribuïdes a les juntes electorals provincials i totes les 
que li adjudiqui la Llei electoral.

La Sindicatura Electoral de Catalunya estarà forma-
da per dos jutges o magistrats i cinc experts en temes 
electorals de reconegut prestigi. Els set membres de la 
Sindicatura n’elegiran el president entre ells mateixos.

Els dos jutges o magistrats seran designats per sorteig 
per l’autoritat judicial.

Els cinc experts seran designats pel Parlament de Ca-
talunya, després d’examinar i avaluar els mèrits objec-
tius dels candidats, per una majoria qualificada de tres 
cinquenes parts.

Els membres de la Sindicatura Electoral tindran un 
mandat de set anys. Cada any es renovarà un membre 
de la Sindicatura. El Reglament intern de la Sindicatura 
establirà l’ordre de renovació dels seus membres.

Per als recursos o impugnacions dels acords de la 
Sindicatura Electoral de Catalunya serà competent el 
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la formació de les meses electorals i la distribució dels 
espais pels actes públics així com la regulació de l’ús de 
l’espai públic a efectes d’actes i propaganda.

d) A la Junta de Seguretat de Catalunya, l’organització 
de la protecció general del procés electoral i dels seus 
participants.

e) A la Sindicatura de Comptes, la fiscalització dels 
ingressos i despeses electorals.

2. La Sindicatura Electoral de Catalunya pot sol·licitar 
la col·laboració dels organismes reguladors pel millor 
compliment de les seves funcions.

3. Totes les institucions estatals, autonòmiques i locals 
estan sotmeses a la LOREG i a aquesta llei electoral. 
Es donen suport i col·laboren, en el marc de les seves 
competències, per a la millor realització dels processos 
electorals sigui quina sigui l’Administració convocant.

4. Realitzades les eleccions, les institucions citades en 
l’epígraf primer d’aquest Article enviaran un informe a 
la Sindicatura Electoral de Catalunya amb el detall de la 
seva actuació, les incidències observades i les conside-
racions oportunes. Els Ajuntaments ho faran per mitjà 
del Consell de Governs Locals.

artiCle 25

Fora del període electoral, la Sindicatura: 

a) Pren les mesures ordinàries d’administració electo-
ral.

b) Elabora una memòria de les seves activitats i publica 
les seves principals resolucions.

c) A petició d’electors, associacions o partits es pronun-
cia sobre intervencions de l’administració o entitats que 
puguin desvirtuar el procés electoral i, si s’escau, pren 
les mesures oportunes.

d) Totes aquelles que li atorguin les lleis.

artiCle 26

Les Juntes Electorals de les circumscripcions, atenent 
sempre al criteri superior de la Sindicatura Electoral de 
Catalunya i de la Junta Electoral Central: 

a) Proclamen els diputats elegits a la seva circumscrip-
ció i els atorguen les credencials.

b) Resolen les queixes, reclamacions i recursos que se’ls 
dirigeixin d’acord amb aquesta llei i amb qualsevol altre 
disposició que els doni aquesta competència.

c) Exerceixen la potestat disciplinària sobre totes les 
persones que intervenen amb caràcter oficial en les ope-
racions electorals.

d) Corregeixen les infraccions que es produeixin en el 
procés electoral sempre que no siguin constitutives de 
delicte i imposen multes fins a la quantia màxima de 
600 euros.

e) Emeten instruccions d’obligat compliment a les Jun-
tes electorals de zona en qualsevol matèria electoral.

f) Resolen de forma vinculant les consultes que els hi 
elevin les Juntes Electorals de Zona.

a) Dirigeix i supervisa l’actuació de l’Oficina del Cens 
Electoral.

b) Cursa instruccions d’obligat compliment a les Juntes 
Electorals territorials.

c) Resolt amb caràcter vinculant les consultes que li 
elevin les Juntes territorials

d) Revoca d’ofici en qualsevol moment o a instàncies de 
part interessada, dins els terminis previstos, les decisi-
ons de les Juntes Electorals territorials, quan s’oposin a 
la interpretació de la normativa electoral realitzada per 
la Sindicatura Electoral de Catalunya o la Junta Elec-
toral Central.

e) Unifica els criteris interpretatius de les Juntes Elec-
torals territorials.

f) Aprova els models d’actes de constitució de meses 
electorals, d’escrutini, de sessió, d’escrutini general i 
de proclamació d’electes.

g) Resol les queixes, reclamacions i recursos que se 
li dirigeixin d’acord amb aquesta llei o amb qualsevol 
altre disposició que li atribueixi aquesta competència.

h) Vetlla pel compliment de les normes relatives als 
comptes i a les despeses electorals per part de les can-
didatures.

i) Exerceix la potestat disciplinària sobre totes les per-
sones que intervenen amb caràcter oficial en les opera-
cions electorals.

j) Corregeix les infraccions que es produeixin en el 
procés electoral sempre que no siguin constitutives de 
delicte e imposa multes fins a la quantia màxima pre-
vista per aquesta llei.

k) Expedeix les credencials als Diputats del Parlament 
en cas de vacant per mort, incapacitat o renúncia.

artiCle 23

1. Tota infracció de les normes obligatòries establertes 
en aquesta llei que no constitueixin delicte seran sancio-
nades per la Junta electoral competent. La multa serà de 
120 a 1200 euros si es tracta d’autoritats o funcionaris i 
de 30 a 600 euros si es tracta de particulars.

2. Les mateixes multes s’imposaran en els casos d’in-
compliment de resolucions i instruccions d’obligat com-
pliment de la Sindicatura Electoral de Catalunya.

artiCle 24

1. Sota la direcció de la Sindicatura Electoral de Cata-
lunya correspon: 

a) Al govern de la Generalitat, mitjançant la Conselleria 
competent, l’organització material del procés electoral 
i de la recollida de dades.

b) A les Delegacions catalanes de l’Oficina del Cens 
Electoral, el manteniment del cens electoral específic 
d’aquestes eleccions i la determinació de les seccions 
electorals

c) Als ajuntaments, la col·laboració amb l’Oficina del 
Cens Electoral per a l’actualització i publicació del cens; 
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d) La veracitat de les dades de les enquestes publica-
des.

e) La recepció d’un «compromís electoral» dels par-
tits.

f) Al coneixement dels ingressos i les despeses elec-
torals.

artiCle 32

1. La Sindicatura Electoral de Catalunya proclama i fa 
oficials els resultats electorals, i n’ordena la publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. Com a garant dels drets electorals de la ciutadania: 

a) La Sindicatura Electoral de Catalunya vetlla per la 
neutralitat dels poders públics durant el període electo-
ral. A aquest efecte les administracions comunicaran a 
la Sindicatura la previsió de les campanyes institucio-
nals que puguin realitzar durant el període electoral, de 
les seves despeses i de les agències publicitàries conces-
sionàries. La Sindicatura podrà denegar de manera mo-
tivada la realització de la campanya o fer-ne les recoma-
nacions pertinents. No podrà realitzar-se cap campanya 
que no hagi estat comunicada a la Sindicatura.

b) La Sindicatura Electoral de Catalunya, amb la col-
laboració de les entitats de ràdio i televisió públiques, 
organitza un debat entre els dirigents dels partits polítics 
amb representació parlamentària. Si en les eleccions ca-
talanes anteriors, la diferència entre el segon i el tercer 
partit és superior a un 15% del vot vàlid, organitza tam-
bé un debat entre el líder del primer i del segon partit.

c) La Sindicatura Electoral de Catalunya vetlla per la 
informació veraç i equilibrada en els mitjans de co-
municació. Distribueix els espais gratuïts i arbitra en 
les altres informacions en cas de conflicte entre partits, 
empreses i professionals, atenent com correspongui als 
criteris de proporcionalitat electoral i d’actualitat in-
formativa, als codis deontològics de la professió i al 
caràcter públic o privat del mitjà.

d) La Sindicatura Electoral de Catalunya farà arribar 
als electors el «compromís electoral» dels partits i 
agrupacions d’electors. A tal fi, la Sindicatura definirà 
les característiques que ha de tenir aquest «compromís 
electoral», el contingut del qual serà responsabilitat dels 
partits.

e) La Sindicatura Electoral de Catalunya podrà sol·licitar 
de qualsevol mitjà, entitat o empresa responsable de la 
publicació d’una enquesta pre o post-electoral, totes 
aquelles dades que li permetin controlar-ne la veracitat 
de la informació.

f) La Sindicatura Electoral de Catalunya vetlla pel co-
neixement ciutadà dels comptes electorals. Publica les 
despeses generades per la campanya electoral a les Ad-
ministracions públiques, amb els seus conceptes. Igual-
ment, els ingressos i despeses electorals dels partits i 
agrupacions d’electors.

g) La Sindicatura Electoral de Catalunya manté una 
base de dades històrica i actualitzada, consultable infor-
màticament, amb la informació rellevant sobre el procés 
electoral, les seves resolucions, els resultats electorals, 

g) Revoquen d’ofici en qualsevol temps, o a instància 
de part interessada, dins dels terminis previstos per la 
llei, les decisions de les Juntes Electorals de Zona quan 
s’oposin a la interpretació realitzada per la Junta Elec-
toral de circumscripció.

h) Unifiquen els criteris interpretatius de les Juntes 
Electorals de Zona en qualsevol matèria electoral.

artiCle 27

1. Excepte en els casos en què les lleis prevegin un pro-
cediment específic de revisió judicial, els acords de les 
Juntes electorals territorials són susceptibles de recurs 
davant de la Sindicatura Electoral de Catalunya, que ha 
de resoldre en el termini de cinc dies des de la interpo-
sició del recurs.

2. La interposició de recurs es farà dins de les vint-i-
quatre hores següents a la notificació de l’acord davant la 
Junta que l’hagués emès. Aquesta, amb el seu informe, 
ha de remetre l’expedient en el termini de quaranta vuit 
hores a la Sindicatura Electoral de Catalunya. Contra la 
resolució d’aquesta no hi cap recurs administratiu.

artiCle 28

Els Pressupostos de la Generalitat fixaran les retribu-
cions del President i vocals de la Sindicatura Electoral 
de Catalunya, i del personal al seu servei. Igualment, 
fixaran les dietes i gratificacions de les juntes d’àmbit 
inferior.

artiCle 29

Pel que fa a la composició i regles de funcionament de 
les meses i seccions electorals, la confecció del cens 
electoral i les relacions de l’administració electoral amb 
l’Oficina del Cens Electoral, seran d’aplicació els pre-
ceptes continguts a la LOREG (Articles 23 a 41).

títol ii. drets i garanties dels eleCtors

CaPítol 1. garanties eleCtorals

artiCle 30

La Sindicatura Electoral de Catalunya és la garant dels 
drets de la ciutadania en relació al procés electoral. Vet-
lla pel desenvolupament democràtic de les eleccions, 
la competència oberta i equilibrada entre els partits, la 
qualitat del debat públic i el control electoral dels go-
vernants. Garanteix la igualtat i el pluralisme polític en 
tot moment, sotmesa a la Llei i als valors informadors 
de l’ordenament jurídic.

artiCle 31

1. Els ciutadans de Catalunya tenen dret a: 

a) La neutralitat dels poders públics en el procés elec-
toral.

b) La informació veraç i equilibrada dels mitjans de 
comunicació.

c) Al debat públic entre les forces polítiques.
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Central, en la forma i amb els efectes previstos per la 
Llei.

5. El període previ a les eleccions durant el qual no es 
podran publicar els resultats d’enquestes d’intenció de 
vot serà el que determini la legislació electoral gene-
ral.

6. Si algun organisme depenent de les Administracions 
Públiques realitza un estudi d’opinió durant el període 
electoral que inclogui informació sobre la intenció de 
vot de l’electorat, en donarà compte immediatament al 
Centre d’Estudis d’Opinió i a la Sindicatura Electoral de 
Catalunya, que disposarà la comunicació dels resultats 
rellevants a les candidatures que hagin estat proclama-
des en els termes previstos en l’Article 67.

CaPítol iii. la CamPanya eleCtoral

artiCle 34

Es denomina període electoral el lapse de temps com-
près entre el Decret de convocatòria de les eleccions i 
la proclamació dels resultats.

artiCle 35

S’entén per campanya electoral el conjunt d’activitats 
realitzades per les candidatures, encaminades a la cap-
tació de sufragis. Només poden realitzar campanya 
electoral els candidats, partits, federacions, coalicions o 
agrupacions d’electors que concorren a les eleccions.

artiCle 36

La campanya electoral tindrà una durada de quinze 
dies; el dia anterior a la jornada electoral no es poden 
realitzar actes de campanya.

artiCle 37

La Sindicatura Electoral de Catalunya realitzarà una 
campanya institucional d’informació de la data de les 
eleccions i de les condicions per exercir el dret de vot, 
així com de promoció de la participació. No s’hi esmen-
taran eslògans, temes de polítiques públiques o circum-
stàncies que, directament o indirectament, poguessin 
influir en l’orientació del vot dels electors.

Igualment, i amb les mateixes condicions, es duran a 
terme les accions necessàries per a difondre el coneixe-
ment del sistema electoral per part dels ciutadans i per 
a promoure la participació en les eleccions.

artiCle 38

Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jornada 
electoral, el Govern de la Generalitat i els seus membres 
no organitzaran, realitzaran o participaran en cap acte 
d’inauguració, de col·locació de primeres pedres o d’ex-
posició o presentació d’obres o serveis públics.

Des de la convocatòria de les eleccions fins a l’inici 
de la campanya electoral, els partits polítics no podran 
utilitzar els espais públics de publicitat, incloent-hi les 
banderoles, els cartells, les pancartes, els anuncis als 

els comptes i, en general, tot allò que pugui ésser de la 
seva competència.

h) Al final de cada període, la Sindicatura Electoral 
de Catalunya proporcionarà informació sobre el «com-
promís electoral» i el seu compliment, que incorporarà 
almenys: el «compromís electoral» de tots els partits; el 
Pla de Govern de la legislatura; informació disponible 
per part del govern; informació proporcionada per la 
resta de partits; informació proporcionada per observa-
toris independents; i informació disponible als mitjans 
de comunicació.

i) Totes aquelles derivades de les lleis electorals, de la 
jurisprudència, de les delegacions que pogués efectuar-li 
la Junta Electoral Central i de la seva pròpia funció de 
control i arbitratge dels processos electorals.

CaPítol ii. els estudis d’intenCió de vot

artiCle 33

Entre el dia de la convocatòria i el de la realització de 
les eleccions, la publicació d’enquestes sobre la inten-
ció de vot dels ciutadans queda sotmesa a les següents 
regles: 

1. La difusió a través d’un mitjà de comunicació de re-
sultats d’una enquesta haurà d’acompanyar-se de la in-
formació sobre l’entitat o organisme que l’hagi realitzat; 
de les seves característiques tècniques; i del text íntegre 
de les preguntes corresponents a les dades publicades.

2. La Sindicatura Electoral de Catalunya vetllarà pel 
compliment d’aquestes regles. Amb aquesta finalitat, 
crearà una Comissió de Sondejos, sota la seva depen-
dència, formada per experts de reconegut prestigi, que 
vetlli per la qualitat metodològica, les bones pràctiques 
i el compliment dels codis establerts. De tots els son-
dejos i enquestes preelectorals que es facin públics se 
n’haurà de lliurar una còpia a la Sindicatura Electoral 
de Catalunya, la qual, en el termini màxim de tres dies 
després de la seva publicació, podrà publicar un dicta-
men sobre les deficiències metodològiques que puguin 
afectar-ne la credibilitat, així com sobre la manera de 
presentar els resultats.

3. La publicació d’una enquesta d’intenció de vot que 
violi les prescripcions legals serà corregida per la Sin-
dicatura Electoral de Catalunya, que, en un termini mà-
xim de tres dies, podrà ordenar al corresponent mitjà 
la publicació de l’oportuna rectificació o correcció, 
en el mateix format i espai que la informació inicial. 
Aquesta rectificació es produirà en el termini màxim de 
quaranta-vuit hores. Si per la seva periodicitat aquests 
terminis temporals no fossin aplicables, la Sindicatura 
pot ordenar als responsables de la publicació la inserció 
d’aquesta rectificació o correcció, a càrrec seu i dins 
del termini indicat, en un altre mitjà de difusió equi-
valent.

4. Les resolucions de la Sindicatura Electoral de Cata-
lunya en aquesta matèria es notificaran als interessats i 
es publicaran. Són recurribles davant la Junta Electoral 
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directius i els professionals d’aquests mitjans vetllaran 
per a garantir el pluralisme informatiu, la imparcialitat 
de les informacions i la independència personal dels in-
formadors. No es podrà restringir l’accés dels informa-
dors als actes públics realitzats per les candidatures.

artiCle 45

En els programes informatius emesos pels mitjans de 
titularitat de la Generalitat, s’ha de garantir la presèn-
cia suficient de totes les candidatures concurrents; la 
realització editorial d’aquests programes serà de res-
ponsabilitat dels mitjans.

artiCle 46

Els mitjans de titularitat de la Generalitat emetran altres 
programes informatius sobre la gestió efectuada pels 
diferents partits i les seves ofertes electorals en els quals 
es pugui abordar una varietat de temes amb criteris de 
pluralisme informatiu. Les informacions sobre l’acti-
vitat del Govern o d’altres administracions públiques 
hauran de fonamentar-se en criteris estrictes d’interès 
informatiu objectiu i de separació entre l’acció de go-
vern i el procés electoral.

artiCle 47

Els mitjans audiovisuals de titularitat privada d’àmbit 
autonòmic i que emetin en virtut de títol habilitant emès 
per la Generalitat informaran sobre la campanya electo-
ral en els mateixos termes dels Articles 44 i 45.

artiCle 48

Els mitjans audiovisuals locals informaran sobre la 
campanya electoral aplicant les regles dels Articles 44, 
45 i 46 que els siguin d’aplicació en virtut de la seva 
titularitat pública o privada.

artiCle 49

Els mitjans de titularitat pública hauran d’organitzar 
debats entre els caps de llista de les diferents candida-
tures presentades, o entre altres persones integrants de 
les diverses candidatures.

artiCle 50

No es podrà contractar publicitat electoral o política a 
les emissores de televisió ni a les emissores de ràdio 
municipals o culturals. Els operadors de ràdio i televisió 
tampoc podran incloure missatges de contingut elec-
toral en els serveis addicionals que puguin incorporar 
(especialment la ràdio i la televisió digitals).

artiCle 51

Es prohibeix l’emissió de missatges de campanya mit-
jançant missatges no sol·licitats adreçats a números de 
telèfon o a ordinadors connectats a serveis de teleco-
municacions. Si aquests missatges haguessin estat sol-
licitats per l’usuari, estaran sotmesos al règim general 
de la premsa.

mitjans de transport i els webs d’institucions públi-
ques.

artiCle 39

Els Ajuntaments disposaran la relació dels locals d’ús 
gratuït per a la realització d’actes de campanya, i la 
ubicació dels llocs de col·locació gratuïta d’elements 
gràfics. No està permesa la col·locació de materials de 
campanya en altres llocs.

artiCle 40

Quinze dies després de la jornada electoral els ajunta-
ments podran retirar la publicitat electoral instal·lada 
a la via pública. La secretaria de l’ajuntament certifi-
carà l’acció. Les despeses ocasionades i imputables a 
les candidatures amb dret a subvenció pública electoral 
seran comunicades a la Sindicatura Electoral, la qual les 
descomptarà de les subvencions i en lliurarà l’import als 
ajuntaments. Els ajuntaments també podran reclamar 
l’import de les despeses corresponents a les organitza-
cions polítiques que no hagin assolit subvenció i, en cas 
de no obtenir satisfacció, recórrer als tribunals per via 
de constrenyiment.

artiCle 41

L’administració electoral organitzarà l’enviament d’un 
sol sobre a totes les llars de Catalunya on s’incloguin les 
paperetes, la informació sobre els candidats i les decla-
racions de candidatura amb els compromisos contrets 
per les candidatures amb representació parlamentària.

artiCle 42

La despesa de campanya total que pot realitzar cada 
candidatura es determina mitjançant els paràmetres 
fixats al títol VII d’aquesta Llei, que estableixen l’im-
port màxim de despeses que es poden realitzar. Entre 
el dotzè i el setzè dies següents a la convocatòria elec-
toral, els representants de les candidatures comunicaran 
a la Sindicatura Electoral de Catalunya els respectius 
pressupostos de campanya, que detallaran la quantia 
total prevista, els corresponents ingressos, i el pla de 
despeses, distingint la quantitat que es preveu gastar en 
els diferents mitjans de campanya emprats.

artiCle 43

Els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat 
pública emetran espais gratuïts de propaganda electoral, 
que seran distribuïts de forma equitativa per la Sindi-
catura Electoral de Catalunya entre les diferents can-
didatures concurrents, a partir de la proposta conjunta 
que formulin les candidatures; en cas de no haver-hi 
acord, la Sindicatura Electoral decidirà per ella mateixa, 
seguint un criteri de proporcionalitat amb els resultats 
anteriors.

artiCle 44

En els espais informatius emesos pels mitjans de titu-
laritat de la Generalitat durant el període electoral, es 
dedicarà un període de temps ampli a informar sobre les 
candidatures i sobre les seves propostes polítiques. Els 
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dascuna mitjançant la fórmula de la quota simple i les 
restes més altes.

b) Determinarà la participació electoral registrada, de-
finida com el quocient entre el nombre total de vots 
emesos i el nombre total d’electors, multiplicat per cent. 
La determinació es realitzarà pel conjunt de Catalunya 
i per cadascuna de les circumscripcions.

c) En aquelles circumscripcions on la participació elec-
toral sigui igual o superior al 60 per cent dels electors, 
s’incrementarà el nombre d’escons que els hi són as-
signats en la mateixa proporció en què la participació 
electoral registrada hagi superat la xifra del seixanta 
per cent. Aquesta proporció es determinarà dividint la 
participació electoral registrada per seixanta; el quoci-
ent obtingut es multiplicarà pel nombre inicial d’escons 
determinat segons el previst a l’apartat a) d’aquest Ar-
ticle. El resultat d’aquest producte serà el nombre final 
d’escons assignat a cada circumscripció. Si d’aquesta 
operació es derivés un nombre fraccionari d’escons, la 
xifra s’arrodonirà a l’alça si la fracció decimal supera 
les cinc dècimes, i a la baixa si no arriba al valor de 
cinc dècimes.

d) L’ajustament previst en l’apartat c) no tindrà en comp-
te xifres de participació electoral superiors al 75 per 
cent dels electors; aquesta xifra representa l’ajustament 
màxim que es podrà realitzar.

artiCle 56

L’emissió del vot consistirà en la selecció de la papereta 
presentada per una candidatura en la seva circumscrip-
ció. Si ho desitja, el votant podrà expressar, marcant una 
creu en el requadre corresponent, el candidat o candi-
dats als quals dóna el seu vot preferent dins dels noms 
d’aquella candidatura.

El nombre de candidats pels què pot expressar un vot 
preferent serà entre un i vint-i-cinc candidats a la cir-
cumscripció de Barcelona; entre un i vuit a cadascuna 
de les circumscripcions Central, de Girona, de Lleida 
i del Camp de Tarragona; i entre un i dos candidats a 
les circumscripcions de les Terres de l’Ebre i de l’Alt 
Pirineu i Aran. La papereta indicarà el nombre màxim 
de vots preferents admès.

En cas de no marcar cap candidat, el vot es comptarà 
únicament per al conjunt de la candidatura. Si una pa-
pereta inclou un nombre de vots preferents superior a 
l’admès, el vot es comptarà únicament per al conjunt 
de la candidatura.

artiCle 57

Per a l’assignació d’escons en cada circumscripció se 
seguiran les regles següents: 

a) Se sumaran els vots obtinguts per cada candidatu-
ra.

b) Seran eliminades les candidatures que no hagin ob-
tingut almenys un 3% dels vots.

c) Es distribuiran els escons de la circumscripció entre 
les candidatures segons una quota de vots que sigui su-
ficient per assignar tots els escons. Per fer els càlculs, 

artiCle 52

En cas d’infraccions de les normes sobre la informació 
del procés electoral en mitjans audiovisuals públics, la 
Sindicatura Electoral de Catalunya ho posarà en conei-
xement de la institució titular del mitjà. Els conflictes 
i reclamacions a què es pugui donar lloc a causa de la 
presentació del procés electoral per part dels mitjans 
audiovisuals seran resolts per la Sindicatura Electoral 
de Catalunya, que podrà sol·licitar informe al Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya.

títol iii. sistema eleCtoral

artiCle 53

El Parlament de Catalunya es composa d’entre 120 i 
150 diputats elegits per sufragi universal, lliure, igual, 
directe i secret, atenent a criteris de representació pro-
porcional i de participació electoral.

artiCle 54

Els diputats del Parlament de Catalunya s’elegiran en set 
circumscripcions: Barcelona, Central, Girona, Lleida, 
l’Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona, i les Terres 
de l’Ebre.

Les circumscripcions electorals inclouen les comarques 
següents: 

a) Circumscripció de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llo-
bregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental 
i Vallès Oriental; 

b) Circumscripció Central: Anoia, Bages, Berguedà, 
Osona i Solsonès; 

c) Circumscripció de Girona: Alt Empordà, Baix Em-
pordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i 
Selva; 

d) Circumscripció de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla 
d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell; 

e) Circumscripció de l’Alt Pirineu i Aran: Alta Ribagor-
ça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà 
i Vall d’Aran; 

f) Circumscripció del Camp de Tarragona: Alt Camp, 
Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat 
i Tarragonès; 

g) Circumscripció de les Terres de l’Ebre: Baix Ebre, 
Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta.

Cada circumscripció tindrà inicialment un escó; la resta 
seran distribuïts per la Sindicatura Electoral de Catalu-
nya, mitjançant el procediment fixat a l’Article 55.

artiCle 55

Finalitzat l’escrutini general, la Sindicatura procedirà 
a la distribució territorial dels escons segons el següent 
procediment: 

a) Distribuirà els 120 escons inicials entre les set cir-
cumscripcions, atribuint-ne un a cadascuna i distribuït 
la resta proporcionalment a la població de dret de ca-
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2. Els partits i federacions que s’integrin en coalicions 
per concórrer conjuntament a l’elecció del Parlament de 
Catalunya i les agrupacions d’electors notificaran a la 
Sindicatura Electoral de Catalunya les circumscripcions 
on es presenten. En la notificació es farà constar: de-
nominació de la coalició o agrupació; persones titulars 
dels seus òrgans de direcció o de coordinació; regles 
que la regeixen; partits que composen la coalició, en el 
seu cas, i domicili a efectes de notificacions.

3. Les llistes nominals de candidats es presentaran 
davant de les juntes electorals de les circumscripcions 
abans del vintè dia posterior a la convocatòria. Les 
agrupacions d’electors presentaran conjuntament amb 
la llista de candidats les signatures requerides.

artiCle 61

1. Els partits, federacions, coalicions o agrupacions 
d’electors que pretenguin concórrer a les eleccions 
designaran els seus representants generals davant la 
Sindicatura Electoral de Catalunya. En el cas de les 
agrupacions d’electors, els seus representants generals 
seran els seus promotors.

2. Els partits i federacions designaran un representant 
general i un suplent, per escrit adreçat a la Sindicatu-
ra Electoral de Catalunya en els vuit dies següents a 
la convocatòria. Aquest termini serà de deu dies per a 
les coalicions i les agrupacions d’electors que vulguin 
concórrer a les eleccions. L’esmentat escrit haurà de 
recollir l’acceptació expressa per part de les persones 
designades. Els suplents només actuaran en cas de tras-
pàs, renúncia, absència o incapacitat del representant 
general.

3. Els representants de les candidatures ho seran també 
dels candidats inclosos, pel mer fet de formar part de la 
candidatura. En la seva representació, atendran les indi-
cacions de l’administració electoral i li prestaran la col-
laboració que sigui sol·licitada. La representació implica 
l’apoderament per als procediments judicials electorals. 
Les seves decisions vincularan la candidatura.

4. En els deu dies següents a la convocatòria, els repre-
sentants generals designaran els representants territori-
als de les respectives candidatures, per escrit adreçat a 
la Sindicatura Electoral de Catalunya, així com els seus 
suplents. Aquesta designació tindrà la mateixa forma i 
efectes que el previst a l’apartat 2. La Sindicatura Elec-
toral comunicarà a les Juntes Electorals territorials, en 
un termini màxim de dos dies, els noms dels represen-
tants i suplents de cada candidatura a cada territori.

5. La designació dels representants territorials de les 
candidatures formades per agrupacions d’electors, i dels 
seus suplents, es farà en el moment de presentació de 
les respectives candidatures. Si finalment l’agrupació 
no pogués presentar les signatures requerides decaurien 
en els seus drets, sens perjudici del manteniment de les 
responsabilitats jurídiques contretes.

6. Els representants territorials de les candidatures 
podran designar un delegat, i fins a un màxim de dos 
suplents, davant les Juntes Electorals de zona, fins a un 
màxim de set dies abans del dia de la votació. Aquesta 

el nombre de vots obtinguts per cada candidatura es 
dividirà per la sèrie dels números naturals (1, 2, 3, etc.) i 
s’assignaran els escons a les candidatures que obtinguin 
els quocients més alts, en ordre decreixent, fins a com-
pletar el nombre d’escons de la circumscripció. En cas 
d’empat es decidirà per sorteig, i els successius empats 
que puguin aparèixer es resoldran alternativament.

El nombre d’escons assignat a cada candidatura haurà 
de correspondre al resultat de dividir el nombre de vots 
vàlids de la candidatura per l’últim dels quocients abans 
seleccionats, és a dir, el de valor més baix, que actuarà 
com a quota d’assignació d’escons. Un cop establert el 
nombre d’escons assignats a cada candidatura, en cada 
llista seran elegits els candidats que hagin obtingut un 
nombre de vots preferents superior al 5% dels vots de 
la candidatura en què apareguin, en ordre decreixent 
pel nombre de vots obtinguts, fins a cobrir el nombre 
d’escons assignats a la llista. Per als escons assignats 
a una candidatura que no hagin estat adjudicats a can-
didats pels vots preferents, seran elegits els candidats 
en l’ordre en què apareguin a la llista. En cas que no 
hagi estat elegit cap candidat pels vots preferents, per a 
tots els escons assignats a la candidatura seran elegits 
els candidats en l’ordre en què apareguin a la llista. En 
cas d’empat de vots preferents entre candidats, seran 
elegits el candidat o candidats situats en un lloc més 
alt a la llista.

títol iv. ProCediment eleCtoral

CaPítol 1. ConvoCatòria d’eleCCions

artiCle 58

La convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya 
es realitza per Decret del President de la Generalitat, 
sota la seva responsabilitat, prèvia deliberació en el 
Consell de Govern.

CaPítol 2. ProCediment eleCtoral

artiCle 59

Podran concórrer a les eleccions al Parlament de Catalu-
nya, mitjançant la presentació de llistes de candidats: 

a) Els partits polítics i federacions inscrits en el Registre 
establert per la legislació general sobre partits.

b) Les coalicions electorals integrades pels partits i fe-
deracions esmentats a l’apartat anterior.

c) Les agrupacions d’electors que hagin reunit, un nom-
bre de signatures equivalent, al menys, al 0,5% del cens 
en les circumscripcions on es presentin.

artiCle 60

1. Les entitats citades en l’Article anterior presentaran 
la seva denominació i la relació de circumscripcions 
on competiran electoralment davant de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya dins els 10 dies següents a la 
convocatòria.
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suplents no inferior a cinc ni superior a deu. Es rebutja-
ran les candidatures que incompleixin aquest requisit.

artiCle 65

Les llistes de candidats inclouran com a màxim un 60 
% de persones del mateix sexe. Aquesta proporció es 
verificarà per trams de cinc noms consecutius dins de 
cada llista, comptadors des del primer.

artiCle 66

La Sindicatura Electoral de Catalunya emetrà certifi-
cació de la data i hora de la presentació de cada can-
didatura; a aquests efectes s’atorgarà una numeració 
correlativa a les candidatures per ordre de presentació 
i aquest ordre es mantindrà en totes les publicacions i 
actuacions de la Sindicatura.

artiCle 67

Les candidatures presentades es publicaran el vint-i-do-
sè dia posterior a la convocatòria. La Sindicatura Elec-
toral de Catalunya comunicarà en els dos dies següents 
les irregularitats que hi hagi pogut apreciar, d’ofici o 
per denúncia dels representants d’altres candidatures. 
El termini per a la subsanació d’aquestes irregularitats 
serà de quaranta-vuit hores.

La proclamació de candidats es produirà el vint-i-setè 
dia després de la convocatòria. No es procedirà a la 
proclamació de les candidatures que incompleixin els 
requeriments establerts en aquesta llei. La publicació 
de les candidatures tindrà lloc mitjançant el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya l’endemà de la seva 
proclamació.

artiCle 68

Les candidatures només podran modificar-se per tras-
pàs o renúncia d’algun dels seus membres, o com a 
conseqüència de la subsanació prevista a l’Article 67. 
Les baixes que poguessin produir-se es cobriran pels 
candidats successius i pels suplents, si s’escau.

artiCle 69

1. Els acords de proclamació de candidats poden ser im-
pugnats pels candidats exclosos i pels representants de 
qualsevol candidatura, davant la Jurisdicció contenciós-
administrativa, en un termini màxim de quaranta-vuit 
hores des de la proclamació. El recurs haurà de formular 
totes les al·legacions que estimin oportunes, així com la 
documentació que els doni suport. La interposició del 
recurs, en tot cas, no tindrà efectes suspensoris per a la 
resta del procés electoral.

2. La resolució judicial corresponent es dictarà en el 
termini màxim de dos dies des de la interposició del re-
curs, i adquirirà immediatament caràcter ferm i inapel-
lable, sens perjudici del procediment d’empara davant 
el Tribunal Constitucional. Aquesta resolució satisfarà 
el requisit establert a l’Article 44.1.a) de la Llei Orgàni-
ca del Tribunal Constitucional. L’empara es podrà sol-
licitar en el termini màxim de dos dies, i la resolució 
del Tribunal Constitucional s’haurà de pronunciar en 
els tres dies següents.

designació tindrà la mateixa forma i efectes que el pre-
vist a l’apartat 2.

CaPítol iii. Candidatures

artiCle 62

1. Les llistes de candidats es presentaran per part dels 
respectius representants de candidatura davant la Sindi-
catura Electoral de Catalunya entre el quinzè i el vintè 
dia, tots dos compresos, a partir de la promulgació del 
Decret de convocatòria.

2. L’escrit de presentació farà constar: 

a) Denominació, sigles i símbol d’identificació de la 
candidatura, que no podran modificar-se durant tot el 
procés electoral. No s’acceptaran les denominacions, 
sigles o símbols que puguin induir a confusió amb els 
utilitzats per altres partits o federacions, o que repro-
dueixin o imitin la bandera, logotip o altres símbols de 
Catalunya, dels seus territoris i municipis, i de les seves 
institucions.

b) Noms i cognoms dels candidats i suplents, ordre de 
col·locació en la llista i domicili. En el cas de federaci-
ons o coalicions, es podrà fer constar al costat del nom 
de la persona la identificació més específica del partit o 
federació a què pertanyi, que no podrà concórrer a les 
mateixes eleccions. Igualment, es podrà fer constar al 
costat del nom de cada persona la seva condició d’in-
dependent.

c) Document acreditatiu de l’acceptació de candidatura, 
subscrit per cada candidat, així com de l’acompliment 
del conjunt dels requisits establerts en aquesta llei. 
Aquesta declaració s’acompanyarà amb fotocòpia del 
corresponent Document d’Identitat.

d) Certificació de trobar-se inscrit en el cens electoral 
d’un dels municipis integrats en la circumscripció per 
la què són candidats.

3. Les llistes presentades per partits polítics, federacions 
o coalicions hauran de ser signades pels seus represen-
tants legals, i hauran d’acompanyar certificació de l’acta 
de la reunió del corresponent òrgan de la respectiva 
força política on hagin estat designats els candidats, 
segons estableixin els estatuts de la corresponent for-
mació política.

Les candidatures presentades per agrupacions d’electors 
seran presentades pels seus promotors, el primer firmant 
dels quals en serà el representant.

artiCle 63

Cap persona podrà ser candidat o suplent en més d’una 
llista. Cap partit o federació que s’integri en una coali-
ció podrà presentar candidatura pròpia. Cap partit, fe-
deració, coalició o agrupació d’electors podrà presentar 
més d’una candidatura.

artiCle 64

Les llistes de candidats presentades hauran d’incloure 
tants noms com escons a cobrir i, a més, un nombre de 
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artiCle 75

Sens perjudici de les previsions establertes per a l’emis-
sió de vot per correu, la Sindicatura Electoral de Ca-
talunya podrà acordar la constitució de meses electo-
rals mòbils, per a fer efectiu el dret de vot de persones 
internades en establiments hospitalaris, geriàtrics o 
penitenciaris. Amb aquesta finalitat, els responsables 
dels centres comunicaran a la Sindicatura Electoral de 
Catalunya la relació de les persones ingressades que 
desitgin emetre el seu vot, així com les dades personals 
corresponents. Els serveis de la Sindicatura Electoral 
comprovaran la inscripció d’aquestes persones en el 
cens, i procediran a fer arribar als corresponents centres 
un nombre suficient de paperetes i sobres. La Sindica-
tura Electoral disposarà la forma de recollir el vot de 
les persones ingressades i la seva remissió a les Meses 
electorals corresponents.

artiCle 76

Es fomentarà l’ús de les cabines de votació com a ga-
rantia de la llibertat de vot. Igualment, es distribuiran 
sobres en Braille per facilitar el vot de les persones in-
vidents.

artiCle 77

El Govern de la Generalitat podrà proposar, quan es 
donin suficients garanties del caràcter secret del vot i 
de la seguretat dels procediments de magatzematge i 
transmissió de la informació, la introducció de formes 
de votació electrònica. La verificació de les esmentades 
garanties serà duta a terme per l’Agència de Protecció 
de Dades Personals, l’informe de la qual serà preceptiu, 
i vinculant si té caràcter negatiu. Prèvia autorització 
del Parlament de Catalunya, el Consell Executiu podrà 
adoptar per Decret les corresponents determinacions.

CaPítol v. aPoderats i interventors

artiCle 78

El representant de cada candidatura pot atorgar poders 
a qualsevol ciutadà, major d’edat i en plenitud de drets 
civils i polítics, per a actuar com a representant de la 
candidatura en actes i operacions electorals. Aquest po-
der serà atorgat davant de Notari o del Secretari d’una 
Junta Electoral de Zona, que expediran la corresponent 
credencial segons model oficial. Aquesta credencial serà 
suficient per acreditar els apoderats davant els membres 
de les Meses electorals o altres autoritats.

Quan la designació recaigui en funcionari o treballador 
per compte d’altri, aquests tindran dret a un dia de per-
mís retribuït el dia de la votació.

Els apoderats tindran dret a accedir lliurement als locals 
electorals, a examinar el desenvolupament de les opera-
cions de vot i d’escrutini, a formular reclamacions i pro-
testes i a rebre certificacions de les que preveu aquesta 
llei, si no han estat expedides a altres representants o 
apoderats de la candidatura.

CaPítol iv. les PaPeretes eleCtorals i l’emissió del 
vot

artiCle 70

La Sindicatura Electoral de Catalunya, un cop procla-
mades les candidatures, aprovarà el model oficial de la 
papereta de vot i del sobre, i n’ordenarà l’edició d’un 
nombre suficient. D’haver-se produït impugnació contra 
l’acte de proclamació de candidats, l’edició de la pape-
reta es retardarà fins a la resolució del recurs.

Si algun grup polític concurrent a les eleccions n’edita, 
la Sindicatura verificarà la seva conformitat i ajustament 
al model oficial.

artiCle 71

Es donarà preferència a la tramesa a les Delegacions 
Provincials de l’Oficina del Cens Electoral de papere-
tes i sobres per a la seva tramesa als residents absents 
domiciliats a d’altres països.

artiCle 72

La Sindicatura Electoral de Catalunya assegura la tra-
mesa en nombre suficient de paperetes i sobres a cada 
Mesa electoral, al menys una hora abans de l’inici de 
la votació. Amb aquests efectes, la Sindicatura podrà 
sol·licitar l’oportuna col·laboració de l’Administració de 
la Generalitat.

artiCle 73

Les paperetes de vot: 

1. Inclouran ordenadament el nom i símbol de cada 
candidatura concorrent, així com el nom dels seus can-
didats, seguits d’una casella en blanc.

2. A continuació de la menció de cada candidatura, en 
els termes de l’apartat anterior, s’inclourà la seva tra-
ducció al llenguatge gràfic accessible per a les persones 
invidents.

3. La papereta de vot i els sobres s’imprimiran en paper 
ecològic.

artiCle 74 

Els electors podran votar a les oficines de Correus de 
la seva circumscripció electoral, les quals disposaran 
de paperetes i sobres en condicions que garanteixin la 
llibertat i el secret del vot, des de l’inici de la campanya 
electoral fins a dos dies abans de la jornada electoral.

Els electors absents de la seva circumscripció podran 
sol·licitar a les oficines de Correus un certificat de la 
seva inscripció al cens electoral, des de la convocatò-
ria de les eleccions fins a deu dies abans de la jornada 
electoral. En cas d’haver d’anar a l’oficina de Correus a 
rebre la documentació, podran votar allà mateix, en un 
sol acte, fins a dos dies abans de la jornada electoral.

Es permetrà el vot per correu dels residents absents a 
les seus de les comunitats catalanes a l’exterior, tal com 
estan reconegudes per la Generalitat, a més de les am-
baixades i els consolats espanyols.
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Si tampoc s’hagués pogut constituir la Mesa per aquest 
procediment, se’n donarà constància a la Junta Electo-
ral de Zona, que convocarà novament la votació en les 
quaranta-vuit hores següents.

artiCle 82

A cada Mesa hi haurà una urna per a cadascuna de 
les votacions que tinguin lloc, i una cabina de votació. 
Aquesta ha de permetre aïllar l’elector de la visió de les 
altres persones presents.

A l’interior de la cabina hi haurà un nombre suficient 
de paperetes i sobres electorals, conformes al model 
establert, per als electors que desitgin fer-ne ús. En cas 
que durant la jornada hi hagués manca d’algun d’aquests 
elements, el President ho posarà en coneixement de la 
Junta Electoral de Zona, que hi proveirà.

artiCle 83

Un cop constituïda la Mesa, President i Vocals reben els 
talons acreditatius dels interventors, que confrontaran 
amb els que obrin en el seu poder. En cas de no confor-
mitat, o de dubtes sobre l’autenticitat de l’acreditació, 
la Mesa pot donar possessió als interventors que ho sol-
licitin, fent-ho constar en l’Acta corresponent, juntament 
amb les reserves que estimin oportunes.

En cas d’haver-hi més d’un interventor d’una mateixa 
candidatura, el President donarà possessió només al 
primer arribat.

Els talons de designació seran units a l’acta de la votació, 
mentre que els interventors conservaran les respectives 
acreditacions. Si no s’haguessin rebut les corresponents 
acreditacions, els talons seran incorporats a l’acta.

Si algun interventor fa acta de presència un cop realit-
zades les anteriors operacions, no prendrà possessió del 
seu càrrec, però podrà votar en l’esmentada Mesa.

artiCle 84

Constituïda la Mesa, se n’estendrà acta, signada pel Pre-
sident, els Vocals i els interventors, de la que se’n lliu-
rarà còpia als representants de candidatura, apoderats 
o interventors que ho sol·licitin. L’acta inclourà relació 
nominal de les persones que integren la Mesa i dels 
interventors, senyalant la candidatura representada per 
cadascun d’ells. Si el President rebutgés o retardés el 
lliurament de l’acta, els interessats poden presentar la 
corresponent protesta per escrit, en exemplar duplicat i 
signada. Una còpia s’incorporarà a l’acta, mentre l’altra 
haurà de ser tramesa pel signant a la Junta Electoral 
competent per a l’escrutini general.

CaPítol vii. votaCió

artiCle 85

Emesa l’acta de constitució de la Mesa, la votació s’ini-
ciarà a les nou hores, que continuarà sense interrupcions 
fins a les vint-i-dues hores. El President anunciarà l’inici 
amb les paraules «Comença la votació».

artiCle 79

El representant de cada candidatura té dret a designar, 
fins a tres dies abans de l’elecció, dos interventors per 
cada Mesa electoral, mitjançant l’expedició de credenci-
als per talonari, amb data i firma del nomenament.

Les fulles talonàries es dividiran en quatre parts: una, 
com a matriu que conservarà el representant; una sego-
na, com a credencial acreditativa de l’interventor; les 
altres dues seran trameses a la Junta Electoral de Zona, 
que en farà arribar una a la Mesa corresponent a la 
secció censal on està inscrit l’interventor, per a la seva 
exclusió, i una altra per a la Mesa electoral de què for-
marà part. La remissió a les Juntes Electorals de Zona 
es realitzarà el tercer dia anterior a les eleccions, i les 
Juntes remetran les respectives certificacions a les Me-
ses electorals amb l’antelació suficient per a ser tingudes 
en el moment de constitució de les Meses.

Només podran ser designats com a interventors ciuta-
dans majors d’edat inclosos en el cens electoral.

Quan la designació recaigui en funcionari o treballador 
per compte d’altri, tindrà dret el dia de la votació i l’en-
demà als permisos previstos per la Llei per als membres 
de les Meses electorals.

artiCle 80

Els interventors emetran el seu vot en la Mesa davant la 
qual estiguin acreditats. Un interventor de cada candi-
datura podrà participar en les deliberacions de la Mesa, 
amb veu i sense vot, i podrà exercir-hi els drets previstos 
per la llei.

Els interventors d’una mateixa candidatura poden subs-
tituir-se recíprocament. Un apoderat pot realitzar les 
funcions atribuïdes als interventors, en el supòsit que 
la seva candidatura no en tingués.

CaPítol vi. meses eleCtorals

artiCle 81

El President, els Vocals i els respectius suplents, si n’hi 
haguessin, es reuniran a la seu de la Secció electoral una 
hora abans de l’inici de les votacions. En cas d’absència, 
el President és substituït pels corresponents suplents, 
per ordre de designació, i pels Vocals. L’absència d’un 
Vocal es cobrirà pel seu suplent.

La constitució de la Mesa requereix la presència de 
President i dos Vocals. De no poder-se constituir per 
incompliment d’aquest requisit, els membres presents, 
els suplents o, en el seu defecte, l’autoritat governativa 
emetran i subscriuran una declaració dels fets esde-
vinguts, que remetran a la Junta Electoral de Zona per 
correu certificat, a la vegada que per telèfon, telègraf o 
correu electrònic.

En aquest cas, la Junta Electoral de Zona designa lliu-
rement els membres de la Mesa, nomenament que pot 
recaure en qualsevol elector inscrit en el cens de la Sec-
ció. A la vegada, en dóna compte al Ministeri Fiscal, 
per a l’esclariment de responsabilitats.
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ran la inscripció de l’elector en el cens i la correspon-
dència de les dades censals amb el document d’iden-
tificació de l’elector. L’elector donarà al President el 
sobre de votació tancat, el qual el dipositarà dins la 
urna pronunciant el nom de l’elector seguit de l’expres-
sió «Ha votat».

Els Vocals i interventors podran prendre nota del nom 
de l’elector, o senyalar-lo en la llista d’electors de què 
disposin. L’elector té dret a comprovar la correcta trans-
cripció del seu nom.

Els electors que no puguin llegir o que per defecte físic 
no puguin votar per ells mateixos, poden fer-se acom-
panyar dins de la cabina per una persona de la seva 
confiança.

artiCle 90

1. El President de la Mesa té l’autoritat exclusiva per a 
assegurar el compliment de la Llei dins del local, per 
a assegurar la llibertat dels electors i per a mantenir-hi 
l’ordre. Vetlla per a què l’entrada al local estigui sempre 
lliure i accessible. Amb aquesta finalitat, pot requerir de 
les forces de seguretat l’auxili necessari.

2. Els membres de les Meses electorals no poden ésser 
detinguts durant la jornada de vot, excepte en cas de 
flagrant delicte.

3. Les Meses electorals han de comptar en tot moment 
amb la presència de com a mínim dos dels seus mem-
bres.

artiCle 91

Només tenen dret a entrar als locals de les Seccions 
Electorals els electors; els representants i membres de 
les candidatures, així com els apoderats i interventors; 
els notaris, per a donar fe d’actes relacionats amb l’elec-
ció; els agents de les forces de seguretat que el President 
hagi requerit; els membres de l’administració electoral i 
els Jutges d’Instrucció i els seus delegats; i les persones 
delegades per l’Administració per a rebre informació 
sobre els resultats de l’escrutini.

No s’admetrà la realització de propaganda electoral 
dins de les seccions ni en les seves immediacions, ni 
la formació o presència de grups que puguin entorpir, 
dificultar o coaccionar el lliure accés dels electors als 
locals de la Secció i la lliure emissió de vot. El Presi-
dent pot autoritzar la presència de professionals dels 
mitjans de comunicació, que realitzaran les seves acti-
vitats professionals amb la menor afectació possible al 
desenvolupament del procés de votació. La presència de 
persones que realitzin estudis sobre la intenció de vot 
dels electors o sobre el vot emès haurà de comunicar-se 
al President de la Mesa, que prendrà les disposicions 
necessàries per a què aquestes activitats no afectin el 
procés de votació, i en tot cas tindran lloc fora del local 
de la Secció electoral.

artiCle 92

Els notaris poden donar fe dels actes relacionats amb 
el procés electoral, sense necessitat d’autorització espe-
cial, en l’àmbit de tota la província. Durant la jornada 

La votació només podrà suspendre’s per causa de força 
major, i sota la responsabilitat del President de la Mesa, 
que ho acordarà per escrit raonat, del que se’n lliurarà 
immediatament còpia a la Sindicatura Electoral de Ca-
talunya, que comprovarà les circumstàncies al·legades i 
exigirà les responsabilitats que se’n puguin derivar.

En cas de suspensió de la votació, els vots emesos fins 
aquell moment seran destruïts sense ser escrutats, ex-
trem que es farà constar en l’escrit esmentat a l’apartat 
anterior.

artiCle 86

Quan el President apreciï durant la votació la manca 
d’algun dels elements necessaris per a la votació, podrà 
ordenar-ne la interrupció, donant-ne compte a la Junta 
Electoral de Zona per a subministrar els elements que 
manquin. La votació es prorrogarà per tant de temps 
com hagi estat suspesa la votació.

artiCle 87

El dret a votar s’acredita per la inscripció en els exem-
plars certificats de les llistes del cens, o per la corres-
ponent certificació, i, en tot cas, document acreditatiu 
de la identitat de l’elector, com document d’identitat, 
passaport, permís de conduir que n’inclogui fotografia, 
o altres admesos en dret. En el cas d’estrangers a qui 
hagi estat reconegut el dret de vot, addicionalment, la 
tarja de residència.

Els exemplars certificats de les llistes del cens inclou-
ran només els ciutadans que hagin arribat a la majoria 
d’edat en la data de la votació.

Quan, malgrat l’exhibició dels documents, hi hagi dub-
tes a la Mesa sobre la identitat d’un elector, es prendrà 
resolució per majoria. En tot cas es donarà compte als 
Tribunals per a les corresponents responsabilitats en cas 
que es produís usurpació.

La certificació censal, acreditativa de la inscripció d’un 
ciutadà en el cens electoral, es regirà pel que disposi la 
Junta Electoral Central.

artiCle 88

Les possibles Meses Electorals mòbils previstes en 
l’Article 75 d’aquest Títol es constituiran en la seu de 
la Junta Electoral de Zona que pertoqui; els hi seran 
aplicables les normes relatives a la constitució i funci-
onament de les Meses Electorals.

La Sindicatura Electoral de Catalunya farà arribar a 
aquestes meses la relació de persones que hagin expres-
sat la seva voluntat de votar, a la vegada que remetrà la 
corresponent comunicació a les Meses corresponents 
a aquests electors la corresponent relació, de cara a la 
seva exclusió. En cada un dels establiments previstos 
participarà en les activitats de la Mesa un directiu de 
l’establiment, que cooperarà en l’adequada identificació 
de cada elector.

artiCle 89

El vot és secret. Cada elector s’identificarà davant del 
President de la Mesa; els Vocals i interventors verifica-
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el que inclogui modificacions, afegits o tatxades. Si un 
sobre inclou més d’una papereta, però només hi hagues-
sin indicacions d’una de les candidatures presentades, 
es computarà com un sol vot vàlid a aquesta.

artiCle 98

Serà considerat vot en blanc aquell que no inclogui pa-
pereta electoral, i aquell on no s’hagi indicat cap can-
didatura.

artiCle 99

Acabat el recompte, es confrontarà el total de sobres 
amb el de votants. El President demanarà si hi ha al-
guna objecció; d’haver-n’hi, es resoldran per majoria. 
A continuació anunciarà el resultat en veu alta, especi-
ficant el nombre d’electors censats, el de certificacions 
censals aportades, el de votants, el de paperetes nul·les, 
el de vots en blanc i el de vots obtinguts per cada can-
didatura.

Les paperetes corresponents als vots emesos seran des-
truïdes en presència dels assistents, excepte aquelles a 
què s’hagi negat validesa o que hagin estat objecte de 
reclamació, que s’uniran a l’acta i s’arxivaran amb ella, 
rubricades pels membres de la Mesa.

artiCle 100

La Mesa farà públics els resultats de manera immedia-
ta, exhibint a l’exterior de la Secció electoral les dades 
expressades a l’Article anterior. Una còpia de l’acta serà 
lliurada als representants de les candidatures que ho sol-
licitin; en la seva absència, als corresponents interven-
tors, apoderats o candidats. En tot cas, cada candidatura 
rebrà una sola còpia de l’acta.

Igualment, es lliurarà una còpia de l’acta al represen-
tant de l’Administració, als sols efectes de facilitar la 
informació provisional d’avenç de resultats per part del 
Govern.

artiCle 101

Un cop realitzades les anteriors operacions, el President, 
els Vocals i els Interventors de la Mesa signaran l’Acta 
de la sessió, expressant detalladament totes les dades de 
l’acta d’escrutini, així com una breu consignació de les 
reclamacions i protestes formulades i les corresponents 
resolucions adoptades per la Mesa, amb els vots parti-
culars si s’escau. Igualment, qualsevol incident dels pre-
vistos a l’Article 93. Tots els representants de les llistes i 
membres de les candidatures, això com els Interventors 
i Apoderats, tenen dret a rebre una còpia de l’acta, que 
els serà expedida de manera immediata i gratuïta.

artiCle 102

La Mesa procedirà a continuació a la preparació de la 
documentació electoral, que es distribuirà en tres so-
bres. En el primer dels sobres es contindrà l’expedient 
electoral, integrat per: 

a) Original de l’acta de constitució de la Mesa.

b) Original de l’acta de la sessió.

electoral, estaran a disposició dels partits, coalicions, 
federacions i agrupacions d’electors, en el seu domicili o 
en el lloc on realitzin habitualment les seves activitats.

artiCle 93

Tot incident que s’hagi produït durant la jornada elec-
toral i hagi afectat l’ordre en el local de la Secció, serà 
indicat en l’Acta de la Sessió, així com el nom i cog-
noms de les persones que l’hagin provocat.

artiCle 94

A les vint-i-dues hores, el President anunciarà que con-
clou la votació. Si algun dels electors que es trobessin 
dins del local no hagués votat encara, el President au-
toritzarà que ho facin. Es procedeix al tancament del 
local.

A continuació, el President introduirà a la urna els so-
bres amb les paperetes emeses per correu i les trameses 
per les Meses Electorals mòbils, verificant en tot cas la 
inscripció dels electors en les llistes del cens.

Finalment, votaran els membres de la Mesa i els in-
terventors, fent-se constar a la llista dels electors de la 
Secció el nombre d’interventors que voten, tot i trobar-
se inscrits en el cens d’altres Seccions, que quedaran 
també indicades.

CaPítol viii. esCrutini

artiCle 95

Acabada la votació, té lloc immediatament l’escrutini, 
que és públic, i no es suspendrà, encara que concorrin 
diverses eleccions. El President ordenarà l’expulsió de 
la Secció de les persones que, de qualsevol manera, per-
torbin o dificultin l’escrutini dels vots emesos.

En cas de coincidència de vàries eleccions, s’escrutaran 
segons l’ordre que fixa la legislació general.

artiCle 96

L’escrutini es realitza extraient d’un en un els sobres de 
la urna, i llegint en veu alta el nom de la candidatura 
senyalada per l’elector. Acte seguit, cada papereta serà 
mostrada als vocals, interventors i apoderats. En l’es-
crutini dels vots es comptaran, en primer lloc, els vots a 
les candidatures, a partir dels quals es farà l’assignació 
dels nombres d’escons segons la quota i el procediment 
establert a la Llei, i, a continuació, es comptaran les 
preferències per candidats individuals.

Els representants i membres de les candidatures, així 
com els notaris presents en l’exercici de les seves fun-
cions, poden expressar dubtes sobre el contingut d’una 
determinada papereta; en tal cas, se’ls permetrà que 
l’examinin.

artiCle 97

Serà considerat nul el vot emès en papereta o sobre di-
ferent de l’oficial; l’emès en papereta sense sobre; el que 
inclogui indicacions a més d’una de les candidatures; 
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artiCle 106

La sessió s’inicia amb la lectura per part del Secretari 
de les disposicions legals relatives a l’acte. A continua-
ció, el personal al servei de la Sindicatura procedeix a 
l’obertura dels sobres descrits a l’Article 102 d’aquesta 
llei, sota la denominació de sobres primers.

De faltar el corresponent sobre, o si el contingut resultés 
ser incomplet, es suplirà amb el tercer sobre, esmentat 
a l’Article 104. En el seu defecte, es podran utilitzar les 
còpies de les actes de la sessió que puguin ser aporta-
des per representants o apoderats de les candidatures. 
Si les còpies aportades no concordessin, no es tindran 
en compte.

Si en alguna Mesa les còpies de les actes no concordes-
sin, o si el nombre de vots excedís del d’electors, segons 
llistes del cens, i les certificacions censals presentades, 
salvat el vot dels interventors, la Sindicatura tampoc les 
tindrà en compte, excepte que hi hagués un manifest 
error material, fàctic o aritmètic, que serà subsanat per 
la Sindicatura.

El Secretari de la Sindicatura donarà compte dels re-
sums de la votació de cada Mesa, que seran registrats 
en els corresponents equips de càlcul i processament 
de dades, equips que necessàriament hauran de deixar 
constància documental de les anotacions fetes.

La Sindicatura Electoral pot acordar dividir-se en Sec-
cions, per a procedir amb major eficàcia a l’operació de 
còmput. En tal cas, actuaran com a Secretaris de les 
diverses Seccions el Secretari de la Sindicatura i els 
Vocals que es designin, a proposta del President.

artiCle 107

Durant l’escrutini, la Sindicatura no pot anular actes ni 
vots, havent de limitar-se a comprovar sense discussió 
el recompte i la suma dels vots admesos a les correspo-
nents Meses, segons consti en les actes o en les còpies 
de les actes, excepte en els casos de manifestos errors 
fàctics, materials o aritmètics. Els representants o apo-
derats de les candidatures no poden formular protestes 
o reclamacions, excepte observacions puntuals relatives 
a l’exactitud de les dades llegides.

artiCle 108

L’acte de l’escrutini general no es pot interrompre. No 
obstant, transcorregudes dotze hores des del seu inici, 
es pot acordar suspendre l’acte fins a l’endemà. La sus-
pensió no pot interrompre el còmput dels vots corres-
ponents a una determinada Secció. L’escrutini acabarà, 
com a màxim, el sisè dia després de les eleccions.

artiCle 109

Finalitzat l’escrutini, la Sindicatura Electoral n’aixecarà 
acta, que contindrà per a cada circumscripció els resul-
tats següents: 

a) Nombre d’electors.

b) Nombre de votants.

c) Nombre de vots nuls.

c) Els documents a què aquesta faci referència, especi-
alment la llista numerada de votants i les paperetes a 
què s’hagi negat validesa o que hagin estat objecte de 
reclamació.

d) La llista del cens electoral utilitzada.

e) Les certificacions censals aportades.

El segon i el tercer sobre contindran còpies de les actes 
de constitució de la Mesa i de la sessió.

Completats els sobres i tancats, el President, els Vocals 
i els interventors els signaran, de tal manera que les sig-
natures cobreixin la part del sobre per on serà obert.

artiCle 103

El President i els Vocals, i els interventors que ho de-
sitgin, es traslladaran a la major brevetat a la seu del 
Jutjat de Primera Instància o de Pau que correspongui 
a la ubicació de la Secció Electoral, on dipositaran els 
sobres primer i segon. Les forces de seguretat prestaran 
la cooperació necessària per al desplaçament de la Mesa 
en condicions de rapidesa i seguretat.

Identificats els membres de la Mesa, lliuraran al Jutge 
els sobres primer i segon; el Jutge n’expedirà el cor-
responent rebut, on es farà constar el dia i hora de la 
recepció. En un període màxim de dotze hores, el Jutge 
es desplaçarà personalment a la seu de la Junta Electoral 
que hagi de dur a terme l’escrutini, on lliurarà els pri-
mers sobres, rebent-ne un rebut detallat. Amb aquesta 
finalitat, les Juntes Electorals adoptaran les mesures 
necessàries per a facilitar el desplaçament dels Jutges.

Els segons sobres quedaran arxivats al Jutjat de Primera 
Instància o de Pau corresponent, quedant a la disposició 
de la Sindicatura Electoral en les operacions d’escrutini 
general, i dels Tribunals competents en els processos 
contenciós-electorals.

artiCle 104

El tercer sobre serà lliurat personalment al funcionari 
del Servei de Correus que es personarà a la Mesa elec-
toral per a recollir-lo. Un Vocal, al menys, custodiarà 
personalment el tercer sobre fins a la compareixença 
del funcionari de Correus, per la qual raó romandrà 
el temps necessari a la corresponent Secció electoral. 
Els Serveis de Correus faran arribar l’endemà tots els 
tercers sobres a la Sindicatura Electoral.

artiCle 105

L’escrutini general tindrà lloc el tercer dia següent al de 
la votació. El realitzarà la Sindicatura Electoral de Cata-
lunya en acte públic i únic. S’iniciarà a les deu del matí; 
de no estar presents la meitat més un dels seus membres, 
la constitució quedarà ajornada fins a les dotze hores, 
moment en què la reunió tindrà lloc, sigui quin sigui el 
nombre de concurrents.

La Sindicatura es constituirà en la seva seu, en presèn-
cia dels representants de les candidatures. S’expedirà 
acta de la constitució, que serà signada pels seus vocals 
i pels representants de les candidatures.
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resolució. L’acta serà signada pel President i el Secre-
tari de la Sindicatura Electoral, i se n’expediran tres 
exemplars.

La Sindicatura conservarà en el seu arxiu un dels tres 
exemplars, remetent el segon al Parlament de Catalunya 
i el tercer a la Junta Electoral Central, que en un termini 
màxim de trenta dies procedirà a publicar els resultats 
en el Boletín Oficial del Estado. Els serveis del Parla-
ment de Catalunya ordenaran la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La Sindicatura Electoral de Catalunya lliurarà còpies 
certificades de l’acta d’escrutini general als represen-
tants de les candidatures que ho sol·licitin. Igualment 
expedirà als electes les credencials de la seva proclama-
ció. Còpies i credencials poden ser trameses als interes-
sats a través dels representants de les candidatures, si 
així ho acorda expressament la Sindicatura Electoral.

artiCle 112

En el moment de prendre possessió del seu càrrec, els 
electes han de jurar o prometre acatament a la Consti-
tució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així com 
acreditar que reuneixen els altres requisits establerts en 
la normativa vigent.

artiCle 113

Els acords de proclamació d’electes per part de la Sin-
dicatura Electoral de Catalunya poden ser objecte de 
recurs contenciós– electoral. El procediment, terminis 
i efectes d’aquest procediment són els que estableix la 
Llei Orgànica del Règim Electoral General.

títol v. desPeses i subvenCions eleCtorals

CaPítol 1. desPeses eleCtorals

artiCle 114

Totes les candidatures tindran un administrador elec-
toral, responsable de tots els seus ingressos i despeses, 
i de la corresponent comptabilitat.

Cada candidatura tindrà un compte electoral únic. No 
es podran abonar despeses electorals en metàl·lic, ni a 
càrrec d’altres comptes bancaris diferents de l’establert 
i declarat davant la Sindicatura Electoral. No es perme-
tran aportacions amb finalitats electorals procedents del 
finançament ordinari dels partits polítics ni de fundaci-
ons o organitzacions que hi estiguin vinculades.

artiCle 115

Pot ser designat com a administrador electoral qual-
sevol persona major d’edat i en plenitud de drets civils 
i polítics. Els representants de les candidatures poden 
acumular la condició d’administrador. Els candidats no 
poden ser administradors electorals.

artiCle 116

La comptabilitat es regirà, en tot cas, per les regles i 
principis que fixa el Pla General de Comptabilitat.

d) Nombre de vots en blanc.

e) Nombre de vots a candidatures.

f) Nombre de vots de cada candidatura.

g) Llista dels candidats elegits per cada candidatura en 
l’ordre en què els hagin estat adjudicats els escons, po-
sant al capdamunt els candidats que hagin estat elegits 
pels vots preferents, en ordre descendent pel nombre de 
vots obtinguts, i a continuació els qui hagin estat elegits 
segons l’ordre en què apareguin a la llista. A continu-
ació s’indicaran els candidats que hagin obtingut un 
nombre de vots preferents superior al 5% dels vots de 
la candidatura però que no hagin estat elegits, en ordre 
descendent pel nombre de vots obtinguts.

Igualment s’estendrà un acta de la pròpia sessió, fent-hi 
constar totes les incidències que hagin pogut sorgir du-
rant l’escrutini. Totes dues actes s’estendran per triplicat 
i seran signades pel President, els Vocals i el Secretari 
de la Sindicatura, i pels representants i apoderats gene-
rals de les candidatures.

artiCle 110

Els representants i apoderats de les candidatures dispo-
sen d’un termini d’un dia per a formular reclamacions, 
que només podran referir-se a incidències recollides en 
les actes de sessió de les Meses Electorals o a l’acta de 
sessió d’escrutini de la Sindicatura Electoral. La Sin-
dicatura resoldrà les reclamacions en un dia per escrit, 
comunicant-ho immediatament als representants i apo-
derats de les candidatures.

Aquesta resolució pot ser recorreguda davant la pròpia 
Sindicatura Electoral en el termini d’un dia. L’endemà 
de la presentació del recurs, la Sindicatura Electoral de 
Catalunya remetrà l’expedient, juntament amb el seu 
informe, a la Junta Electoral Central; aquesta remissió 
serà immediatament notificada als representants de les 
candidatures concurrents, per a què puguin comparèixer 
en el termini d’un dia davant la Junta Electoral Central. 
Aquesta resoldrà després d’haver sentit les parts durant 
un termini no superior a dos dies, en el termini màxim 
d’un dia més. D’aquesta resolució donarà trasllat a la 
Sindicatura Electoral de Catalunya, per a procedir a la 
proclamació dels electes.

artiCle 111

Si no hi haguessin reclamacions, o, d’haver-n’hi, un cop 
aquestes hagin estat resoltes en els termes establerts a 
l’Article anterior, la Sindicatura Electoral de Catalu-
nya procedirà l’endemà a la proclamació dels electes; 
a aquests efectes, de ser necessari utilitzar la xifra de 
vots vàlids, aquesta serà igual al total de vots emesos a 
candidatura més el total dels vots en blanc.

L’acta de proclamació mencionarà de manera expressa 
el nombre total d’electors, el nombre de votants, els vots 
obtinguts per cada candidatura, els vots en blanc, els 
vots nuls, els escons corresponents a cada candidatura, 
i la relació nominal dels electes. S’indicaran igualment 
les reclamacions i protestes formulades davant la Sin-
dicatura Electoral, la seva resolució, el recurs davant 
la Junta Electoral Central, si s’escau, i la corresponent 
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de materials de campanya realitzada per la corresponent 
candidatura.

artiCle 125

Les reclamacions de quantitats corresponents a despe-
ses electorals que no s’hagin comunicat als adminis-
tradors electorals en els cinquanta dies següents a la 
votació es consideraran nul·les. Amb causa justificada, 
la Sindicatura Electoral de Catalunya pot autoritzar-ne 
excepcions.

artiCle 126

Les aportacions als comptes bancaris esmentats en els 
Articles precedents s’atindran a les següents regles: 

a) Seran sempre nominals, acreditant-se en l’acte d’im-
posició el nom, domicili i número de Document d’Iden-
titat o passaport, que hauran de ser exhibits a l’empleat 
corresponent de l’entitat bancària. La identitat dels do-
nants constarà en un registre públic.

b) Tindran un import màxim comparable a l’establert 
per a les aportacions als partits.

c) No s’admetrà l’ingrés d’aportacions en nom o per 
compte d’empreses o Administracions públiques, ni 
d’empreses privades amb contractes en vigor amb admi-
nistracions públiques. S’exceptuen d’aquesta prohibició 
els partits polítics.

artiCle 127

Les aportacions realitzades a campanyes electorals po-
dran desgravar en l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques, en els termes i quanties previstos per la 
legislació fiscal.

CaPítol ii. subvenCions eleCtorals

artiCle 128

La Generalitat subvencionarà, en els termes i amb els 
límits que estableix aquesta Llei, les despeses electo-
rals en què hagin incorregut els partits, federacions i 
coalicions.

Podran obtenir subvenció pública electoral els partits 
que hagin rebut representació parlamentària i els que, 
no havent-ne rebut, hagin obtingut més del 2% dels vots 
vàlids en el conjunt de Catalunya o hagin superat el 
llindar del 3% en una circumscripció. L’import de les 
subvencions es determinarà a partir del nombre de vots 
obtinguts i del nombre d’escons assignats.

artiCle 129

La Generalitat subvencionarà les despeses electorals de 
les candidatures, d’acord amb les següents regles: 

a) Divuit mil cinc-cents euros per cada escó obtingut.

b) Setanta cèntims d’euro per cada vot obtingut per les 
candidatures corresponents a partits, federacions o co-
alicions que hagin obtingut algun escó.

artiCle 117

Els administradors electorals seran designats pels òr-
gans corresponents en el termini comprès entre el cin-
què dia i el desè dia posteriors a la convocatòria de les 
eleccions.

artiCle 118

Entre els dies dotzè i setzè posteriors a la convocatòria 
de les eleccions, l’administrador electoral de cada can-
didatura presentarà a la Sindicatura Electoral un pressu-
post de campanya electoral, que designarà els comptes 
bancaris oberts per a la recaptació de fons i inclourà 
necessàriament un pla de mitjans de comunicació, a 
la Sindicatura de Comptes i a la Sindicatura Electoral 
abans de l’inici de la campanya electoral; aquesta pre-
sentació pot donar lloc a suggeriments de modificació 
per part de la Sindicatura Electoral i constitueix un re-
quisit necessari per a la percepció de tota subvenció 
electoral. El pressupost i els estats comptables que in-
clogui s’atindran, en tot cas, a les regles del Pla general 
de comptabilitat.

artiCle 119

Les despeses de campanya electoral dels partits, federa-
cions i coalicions tindran un límit màxim proporcionat 
al nombre d’habitants de cada circumscripció.

artiCle 120

Tots els fons destinats a cobrir les despeses electorals, 
sigui quin sigui el seu origen, s’ingressaran als comptes 
esmentats a l’Article 118. Totes les despeses es pagaran 
amb càrrec als mateixos.

artiCle 121

En cas que una candidatura presentada no fos procla-
mada o es retirés abans de les eleccions, les imposicions 
realitzades en els seus comptes seran restituïdes per part 
dels partits, federacions o coalicions corresponents. Les 
corresponents operacions bancàries seran comunicades 
a la Sindicatura Electoral de Catalunya.

artiCle 122

Si el pressupost de campanya previst a l’Article 118 su-
perés els límits màxims fixats a l’Article 119, la Sindica-
tura Electoral ordenarà al representant de la candidatura 
la seva correcció.

artiCle 123

Els administradors electorals i les persones que desig-
nin són els responsables de les quantitats ingressades i 
de la seva aplicació a les finalitats contemplades en el 
pressupost de campanya.

artiCle 124

Acabada la campanya electoral, els saldos resultants 
dels corresponents comptes bancaris només podran em-
prar-se per a cobrir, durant els noranta dies següents a 
la votació, despeses de campanya prèviament contretes. 
S’exceptua la seva aplicació a la recollida i eliminació 
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següents a la jornada de la votació, l’import i la respon-
sabilitat editorial dels materials de campanya retirats 
pels corresponents serveis de neteja.

3. La Sindicatura Electoral de Catalunya comunicarà 
al Govern, en el termini de quinze dies a comptar de 
la recepció de l’informe de la Sindicatura de Comptes, 
les quanties de les subvencions corresponents a cada 
candidatura, per a procedir a la tramitació del pagament 
que correspongui.

disPosiCió addiCional 1ª

En les eleccions al Parlament de Catalunya, les juntes 
electorals provincials previstes per la LOREG seran 
substituïdes per les Juntes electorals de circumscrip-
ció.

disPosiCió addiCional 2ª

La composició comarcal de les circumscripcions 
s’adaptarà a la de les vegueries en el moment en que 
aquestes estiguin aprovades per la corresponent llei del 
Parlament.

disPosiCió transitòria

Si aprovada aquesta llei es convoquessin eleccions sense 
temps per a complir el que es preveu en l’article 18, el 
Parlament de Catalunya posarà a disposició de la Sin-
dicatura els mitjans personals i materials necessaris per 
a l’exercici de les seves funcions.

Barcelona, gener de 2009

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	per	a	proveir	temporalment	un	
lloc	de	treball	de	cap	de	la	Unitat	de	Se-
guretat	Interior	del	Departament	d’Infra-
estructures,	Equipaments	i	Seguretat
Tram. 501-00013/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 17.02.2009

seCretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 
de febrer de 2009, convoca un concurs per a proveir 
temporalment un lloc de treball de cap de la Unitat de 
Seguretat Interior, del grup C1/C2 i nivell 8, per a cobrir 
la vacant existent en l’actualitat i fins que es proveeixi 

Aquestes quantitats seran actualitzades, tenint en comp-
te l’evolució del cost de la vida, per ordre, en els cinc 
dies següents a la convocatòria electoral

artiCle 130

1. La Generalitat concedirà bestretes a les candidatures 
que ho sol·licitin, a càrrec de la subvenció post-electoral 
que els pugui correspondre, i que no podran excedir 
del cinquanta per cent de la subvenció obtinguda pel 
corresponent partit, federació o coalició en l’anterior 
elecció del Parlament de Catalunya.

2. La sol·licitud s’adreçarà a la Sindicatura Electoral 
de Catalunya i s’haurà de realitzar entre els dies vintè i 
vint-i-dosè posteriors a la convocatòria. L’Administració 
posarà les corresponents quantitats a disposició dels res-
pectius administradors electorals a partir del dia trentè 
posterior a la convocatòria electoral.

artiCle 131

Les despeses electorals es tancaran cent dies després de 
la jornada electoral. Les candidatures que tinguin dret a 
obtenir subvenció presentaran la corresponent liquida-
ció a la Sindicatura de Comptes. Aquesta liquidació

haurà d’anar acompanyada per un informe de confor-
mitat emès per un auditor registrat.

artiCle 132

En el termini de trenta dies a comptar de la presenta-
ció davant la Sindicatura de Comptes, aquesta podrà 
demanar els informes i aclariments suplementaris que 
estimi necessaris.

artiCle 133

L’informe de la Sindicatura de Comptes serà tramès a la 
Sindicatura Electoral, la qual, basant-se en aquest infor-
me, proposarà al Govern de la Generalitat l’abonament 
de les quantitats que corresponguin. Se’n descomptaran, 
si correspon, les sancions imposades per excessos en 
les despeses i per aportacions privades il·legals, per un 
import fins al doble de la quantitat il·legal, així com les 
despeses derivades de la recollida de la publicitat electo-
ral. La Sindicatura Electoral podrà retirar la subvenció 
als partits que no compleixin les normes de retiment 
de comptes.

artiCle 134

1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, en un termini 
de deu dies des de la recepció de l’informe de la Sin-
dicatura de Comptes, examinarà l’ajustament entre les 
quantitats acreditadament gastades per cada candidatura 
i la previsió efectuada en els termes de l’Article 118.

2. La subvenció post-electoral correspondrà a la me-
nor d’aquestes dues quantitats, de la qual es deduiran 
l’import de la bestreta que la corresponent candidatura 
hagi rebut, i l’import dels costos de retirada de la seva 
propaganda electoral, acreditats pels corresponents 
Ajuntaments.

A aquests efectes, els Ajuntaments comunicaran a la 
Sindicatura Electoral de Catalunya, en els trenta dies 
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disposició de les persones interessades al Departament 
de Recursos Humans del Parlament de Catalunya.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els 
quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’ava-
luació d’acord amb el barem establert per la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com assenyala la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat 
del nivell de suficiència de català (C) o un altre d’equi-
valent.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte de 
valorar els mèrits. Tampoc no es poden tenir en compte 
els mèrits no acreditats documentalment.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir 
la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre 
mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’ésser 
expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de 
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

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

4. Comissió tècnica d’avaluació 

La comissió tècnica d’avaluació és formada pels mem-
bres següents: 

a) Un president o presidenta, que ha d’ésser el director 
de Govern Interior, el qual pot delegar en la cap del 
Departament de Recursos Humans.

b) Dos vocals: el cap del Departament d’Infraestructu-
res, Equipaments i Seguretat i una persona en represen-
tació del personal, proposada pel Consell de Personal.

5. Procediment d’actuacions

reglamentària d’acord amb el que estableixen els articles 
33, 34, 53 i 54 dels Estatuts del règim i el govern interi-
ors del Parlament de Catalunya, aprovat per l’acord de 
la Comissió de Govern Interior del 29 d’abril de 2003, i 
amb l’article 20.1 de l’Acord sobre les condicions de tre-
ball del personal del Parlament per als anys 2008-2011, 
i de conformitat amb la normativa corresponent sobre 
funció pública de la Generalitat de Catalunya.

Les funcions assignades al lloc de treball convocat 
consisteixen a supervisar la vigilància i el control dels 
accessos als edificis del Palau del Parlament i la se-
guretat a l’interior del Palau; gestionar les incidències 
de seguretat interior; tramitar les acreditacions per als 
proveïdors i per al personal de manteniment i de les 
diverses empreses; controlar els permisos d’aparcament; 
fer la tramitació administrativa de les acreditacions del 
personal dels grups parlamentaris, i les altres funcions 
anàlogues que se li encomanin.

bases

1. Requisits de participació

Pot prendre part en aquest concurs el personal funcio-
nari que presta serveis al Parlament de Catalunya en un 
grup de titulació igual o inferior al del lloc de treball a 
proveir i que acrediti dos anys de serveis prestats al Par-
lament en el grup de titulació des del qual es concursa, 
en el cas de concursar a un lloc de treball pertanyent a 
un grup de titulació superior al d’origen i que compleix 
els requisits següents: 

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

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

No hi pot participar el personal que es trobi en situació 
de suspensió de funcions mentre en durin els efectes, 
ni el personal traslladat de lloc de treball, ni el desti-
tuït de càrrecs de comandament com a conseqüència 
d’un expedient disciplinari, mentre en durin els efectes 
corresponents. Tampoc no hi pot participar el personal 
que, trobant-se en una situació diferent de la de servei 
actiu, no hi hagi estat el temps mínim exigit per a re-
ingressar-hi.

2. Sol·licituds i documentació

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 
1 i vulgui prendre part en aquest concurs ha de pre-
sentar, fins al dia 12 de març de 2009, al Registre de 
la Secretaria General del Parlament de Catalunya, la 
documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació, en què ha de constar el 
lloc de treball pel qual s’opta, adreçada a la Direcció de 
Govern Interior. Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar 
en un model normalitzat, els exemplars del qual són a 
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categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó 
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis 
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya pun-
tuen el doble que els prestats en altres administracions. 
Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts 
a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i 
les disposicions concordants, tenint en compte que el 
temps de serveis prestats simultàniament només es pot 
computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball 
convocat: fins a 10 punts.

d) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap 
cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell 
inferior que són necessàries per a assolir-ne d’altres de 
nivell superior que s’al·leguen com a requisit o com a 
mèrit.

e) Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

Segona fase. Entrevista

En l’entrevista es comproven i es valoren la competèn-
cia i la capacitació, a partir dels mèrits establerts per la 
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, que 
siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat, 
i, en conseqüència, per a determinar la millor adequació 
de la persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris 
respecte als continguts funcionals del lloc de treball que 
és objecte d’aquest concurs i llurs propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

6.2. La puntuació mínima per a superar el concurs és 
de 50 punts.

6.3. La comissió tècnica d’avaluació té la facultat de 
convocar personalment els candidats, en els casos en 
què ho consideri convenient, a fi d’aclarir punts dub-
tosos o qualsevol altre aspecte de la documentació que 
hagin aportat.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor dels aspi-
rants que obtinguin la millor valoració de tots els mèrits 
i les capacitats que especifica la base 6. Aquesta reso-
lució comporta l’adscripció en comissió de serveis del 
funcionari o funcionària al lloc de treball convocat, amb 
les funcions descrites.

7.2. En cas que hi hagi empat en la puntuació global, 
s’ha de dirimir a favor de l’aspirant que ha obtingut la 
puntuació més alta, tenint en compte l’ordre dels apar-
tats de valoració dels mèrits i les capacitats establert 
per la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

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

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de 
cinc dies des de la publicació de la llista de persones ad-
meses i excloses, ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc 
per a fer la prova o les proves de coneixement suficient 
de la llengua catalana, per als candidats que no l’hagin 
acreditat, amb una antelació mínima de dos dies. La 
qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a i 
s’ha de fer pública d’acord amb el que estableixen les 
bases 5.4 i 5.5.

5.3. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un 
mes des de la publicació de la llista de persones adme-
ses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntua-
cions atorgades, la qual es fa pública al tauler d’anuncis 
del Parlament.

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

5.5. Les qualificacions de les proves i de la fase de 
concurs es fan públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modificat 
per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya. Amb aquesta pu-
blicació es considera feta la notificació oportuna a les 
persones interessades i s’inicien els terminis als efectes 
dels possibles recursos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

6.1. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els do-
cuments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals 
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avalua-
ció en dues fases, segons els criteris i els barems se-
güents: 

Primera fase. Valoració de mèrits 

a) Experiència laboral

Pel treball acomplert, en funció de l’experiència adqui-
rida, especialment en l’exercici de funcions semblants a 
les pròpies del lloc de treball convocat, i atenent en tot 
cas la similitud entre el contingut tècnic i l’especialit-
zació de les tasques acomplertes respecte a les pròpies 
del lloc de treball convocat; la proximitat funcional o 
sectorial de les àrees en què els concursants prestin o 
hagin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació, i, 
si escau, la proximitat de nivell entre el lloc de treball 
d’origen i el de destinació: fins a 45 punts.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració 
pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les 
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o xofera polivalent del Parlament (BOPC núm. 95, del 
2 de juliol de 2007), la qual determina que la selecció 
dels candidats per a la provisió temporal de les vacants, 
si es produeixen, s’ha de fer entre els cinc primers de la 
dita llista, mitjançant una entrevista en la qual s’ha de 
comprovar l’adequació dels mèrits de cada aspirant a 
les funcions de la plaça que s’ha de cobrir.

Atès que Alfred Puig i Barrau compleix els requisits 
necessaris per a ocupar provisionalment aquest lloc de 
treball.

Vist l’informe favorable emès pel cap del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat amb relació 
a l’entrevista mantinguda amb l’aspirant. 

Atès el que disposen els articles 33 i 34 dels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

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 Alfred Puig i Barrau interí xofer del Parla-
ment, perquè ocupi de manera provisional el lloc de 
treball de xofer polivalent, a partir de la data de la presa 
de possessió i fins que aquest lloc de treball es proveeixi 
de manera reglamentària.

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’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de 
la publicació de la resolució del concurs en el BOPC.

8.2. El termini per a la presa de possessió en la nova 
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament de 
Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors a 
partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc de 
treball anterior. Si aquesta resolució comporta el rein-
grés al servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha 
de comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta. 
Així mateix, per causes justificades per necessitats del 
centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit centre 
gestor ha de valorar en cada cas, es pot concedir una 
pròrroga de fins a deu dies.

9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació o la notificació, o directament un recurs con-
tenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la publicació o la notificació, de conformitat amb la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
el fons de l’assumpte, que determinin la impossibilitat 
de continuar el procés selectiu o que produeixin inde-
fensió o un perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades poden interposar un 
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària General

Nomenament	de	personal	interí	del	Par-
lament	de	Catalunya

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 17.02.2009

seCretaria general

Atesa la necessitat de proveir un lloc de treball de xofer 
o xofera polivalent del  Parlament, actualment vacant 
perquè la persona titular de la plaça gaudeix d’una lli-
cència per edat.

De conformitat amb la base 8.5 de la convocatòria del 
concurs oposició lliure per a proveir dues places de xofer 
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hores, per un període d’un any, prorrogable per un any 
més, com a màxim.

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’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Nomenament	de	personal	interí	del	Par-
lament	de	Catalunya

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 17.02.2009

seCretaria general

Atesa la necessitat de proveir el lloc de treball de cap de 
la Unitat Tècnica d’Imatge i So, vacant amb motiu de la 
jubilació de la persona titular de la plaça.

De conformitat amb l’informe emès pel cap del Depar-
tament de Comunicació i amb el vistiplau de la Direcció 
de Govern Interior.

Atès el que disposen els articles 33 i 34 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

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 Roberto Sevillano Arroyo interí tècnic 
d’Imatge i So del Parlament, i adscriure’l al lloc de tre-
ball de cap de la Unitat Tècnica d’Imatge i So, grup 
A2/C1, nivell 9, a partir del dia 1 de març de 2009 i 

Nomenament	de	personal	interí	del	Par-
lament	de	Catalunya

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 17.02.2009

seCretaria general

Per acord de la Mesa del Parlament, s’ha renovat el 
Programa d’integració sociolaboral per a persones amb 
funcionament intel·lectual límit i per a persones amb 
discapacitats psíquiques, i s’ha autoritzat la subscripció 
de nous convenis de col·laboració amb l’Associació Cata-
lana Nabiu i la Fundació Catalana Síndrome de Down. 

La Direcció de Govern Interior, en vista dels currícu-
lums presentats per l’Associació Catalana Nabiu, les 
l’entrevistes mantingudes amb els candidats i l’infor-
me emès pel cap de Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat, considera que Joaquim Segura 
Gispert té el perfil adequat per a ocupar el lloc de treball 
de reforç creat a l’empara del dit programa, adscrit a la 
Unitat d’Inventari del Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat.

Aquest lloc de treball té assignades les funcions de su-
port al cap o la cap de la Unitat d’Inventari, en la recep-
ció dels béns mobles amb la introducció al programa 
informàtic de les dades de l’albarà i/o la factura, en la 
producció de les etiquetes d’inventari corresponents i 
la col·locació a cadascun dels béns corresponents, en la 
introducció en el programa de la ubicació definitiva dels 
béns a les unitats orgàniques, i en la col·laboració en 
el manteniment i l’actualització de l’inventari tant dels 
béns mobles com en el magatzem de material.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya 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 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 Joaquim Segura Gispert interí del Parlament, 
perquè ocupi un lloc de treball de reforç creat en el marc 
del Programa d’integració sociolaboral per a persones 
amb funcionament intel·lectual límit i per a persones 
amb discapacitats psíquiques, amb efectes del dia 1 de 
març de 2009.

Aquest lloc de treball està adscrit al Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament, 
amb jornada a temps parcial, amb cinc hores diàries de 
dedicació al matí, concretades en un horari de 9 a 14 
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aCorda:

Nomenar Sònia Ripoll Bastida interina uixera del Par-
lament i adscriure-la al lloc de treball d’ajudanta de 
magatzem, en horari especial de tarda, grup C2, nivell 
3, del Departament d’Infraestructures, Equipaments i 
Seguretat, amb efectes 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’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Pròrroga	de	nomenament	de	personal	
interí	del	Parlament	de	Catalunya

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 17.02.2009

seCretaria general

Per acord de la Mesa del Parlament, s’ha renovat el 
Programa d’integració sociolaboral per a persones amb 
funcionament intel·lectual límit i per a persones amb 
discapacitats psíquiques, i s’ha autoritzat la subscrip-
ció de nous convenis de col·laboració amb l’Associació 
Catalana Nabiu i la Fundació Catalana Síndrome de 
Down. 

De conformitat amb l’acord d’incloure una nova clàusula 
en els convenis de col·laboració subscrits amb l’Associa-
ció Catalana Nabiu i la Fundació Catalana Síndrome de 
Down, que permeti la pròrroga, de manera excepcional 
i per un any més, dels nomenaments de les persones que 
actualment ocupen interinament els llocs de treball de 
reforç adscrits al Departament de Recursos Humans i 
al Departament de Relacions Parlamentàries i Projecció 
Institucional.

fins que aquest lloc de treball es proveeixi de manera 
reglamentària.

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’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Nomenament	de	personal	interí	del	Par-
lament	de	Catalunya

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 17.02.2009

seCretaria general

Atesa la necessitat de proveir el lloc de treball d’ajudant 
o ajudanta de magatzem, en horari especial de tarda, 
que es va crear per acord de la Mesa del Parlament del 
14 d’octubre de 2008, ja que aquest lloc de treball va 
quedar vacant per manca de candidats en la resolució 
del concurs convocat per a proveir-lo temporalment. 

De conformitat amb l’informe emès pel cap del Depar-
tament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat i 
amb el vistiplau de la Direcció de Govern Interior.

Atès el que disposen els articles 33 i 34 dels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

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 
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ció de nous convenis de col·laboració amb l’Associació 
Catalana Nabiu i la Fundació Catalana Síndrome de 
Down. 

De conformitat amb l’acord d’incloure una nova clàusula 
en els convenis de col·laboració subscrits amb l’Associa-
ció Catalana Nabiu i la Fundació Catalana Síndrome de 
Down, que permeti la pròrroga, de manera excepcional 
i per un any més, dels nomenaments de les persones que 
actualment ocupen interinament els llocs de treball de 
reforç adscrits al Departament de Recursos Humans i 
al Departament de Relacions Parlamentàries i Projecció 
Institucional.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya 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 

aCorda:

Prorrogar, durant un any, el nomenament de Mireia 
Pons Escoda com a interina del Parlament, amb ads-
cripció al lloc de treball de reforç de l’Àrea de Serveis 
Educatius del Departament de Relacions Parlamentàries 
i Projecció Institucional, creat en el marc del Programa 
d’integració sociolaboral per a persones amb funciona-
ment intel·lectual límit i per a persones amb discapaci-
tats psíquiques, amb efectes del 19 d’abril de 2009.

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’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, 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 

aCorda:

Prorrogar, durant un any, el nomenament de Cristian 
Guiu Camacho com a interí del Parlament, amb ads-
cripció al lloc de treball de reforç del Servei de Repro-
grafia del Departament de Recursos Humans, creat en 
el marc del Programa d’integració sociolaboral per a 
persones amb funcionament intel·lectual límit i per a 
persones amb discapacitats psíquiques, amb efectes de 
l’1 de març de 2009.

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’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Pròrroga	de	nomenament	de	personal	
interí	del	Parlament	de	Catalunya

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 17.02.2009

seCretaria general

Per acord de la Mesa del Parlament, s’ha renovat el 
Programa d’integració sociolaboral per a persones amb 
funcionament intel·lectual límit i per a persones amb 
discapacitats psíquiques, i s’ha autoritzat la subscrip-




