
S U M A R I

BUTLLETÍ OFICIAL
DE CATALUNYADEL PARLAMENT

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

1.10.	 Resolucions

Resolució 388/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la modificació del Decret 21/2006 
pel que fa a criteris ambientals i d’ecoeficiència en 
els edificis
Tram. 250-00972/08
Adopció p. 13

Resolució 389/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’atorgament de crèdits als adjudicataris 
d’habitatges protegits
Tram. 250-01349/08
Adopció p. 13

Resolució 390/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un informe relatiu a 
l’aplicació a Catalunya de la Convenció dels drets 
de l’infant
Tram. 250-01463/08
Adopció p. 14

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
Correcció d’errades de publicació (BOPC 407) p. 14

Resolució 393/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
18/2008, referent al programa 221 (seguretat ciuta-
dana) corresponent al 2006
Tram. 256-00040/08
Adopció p. 14

Resolució 394/VIII del Parlament de Ca-
talunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 16/2008, referent a les subvencions per al 
finançament del torn d’ofici, de l’assistència jurídica 
gratuïta i del servei d’orientació jurídica, correspo-
nent al 2006
Tram. 256-00039/08
Adopció p. 15

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

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la pal·liació de 
la recessió econòmica mitjançant la reducció i la 
contenció de despeses corrents de l’Administració 
de la Generalitat i sobre l’aplicació de l’import obtin-

gut al suport i al desenvolupament de determinats 
sectors
Tram. 250-01115/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre el cèntim sa-
nitari
Tram. 250-01244/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre l’actualització 
i la publicació del Catàleg de carreteres de Cata-
lunya
Tram. 250-01291/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un protocol d’actuació en el cas d’accident o in-
cident nuclear
Tram. 250-01300/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Pla general d’ordenació urbanística de Ripoll
Tram. 250-01311/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la reducció 
dels terminis de pagament de la Generalitat als pro-
veïdors
Tram. 250-01320/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la retallada de 
les prestacions econòmiques del personal al servei 
de l’Administració pública en els pressupostos de 
l’Estat
Tram. 250-01324/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la reducció i 
la racionalització de les restriccions al transport de 
mercaderies per la xarxa viària
Tram. 250-01329/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la regulació del 
prefix telefònic 905
Tram. 250-01338/08
Retirada p. 16

Proposta de resolució sobre el reallotja-
ment dels veïns del carrer del Besòs, de Barcelona, 
durant les obres de rehabilitació de llurs habitatges 
i sobre les indemnitzacions pels perjudicis causats 
per les obres de la línia 5 del metro
Tram. 250-01361/08
Rebuig p. 16
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Proposta de resolució sobre la indicació 
d’alguns topònims del Camp de Tarragona en les 
vies de comunicació
Tram. 250-01363/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou pont a Sant Pere Pescador (Alt Empordà)
Tram. 250-01364/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la carretera C-244
Tram. 250-01373/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre l’acceleració 
dels treballs d’interconnexió pendents de la línia del 
tren d’alta velocitat Barcelona - Nimes
Tram. 250-01375/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la creació de 
nous tipus de títols de transport públic de tarifa in-
tegrada
Tram. 250-01376/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre l’aglomeració 
de passatgers a les andanes i els accessos de l’es-
tació de tren de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-01379/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual al Montsià
Tram. 250-01394/08
Retirada p. 17

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual a la Val d’Aran
Tram. 250-01395/08
Retirada p. 17

Proposta de resolució sobre la neteja de 
senyals, cruïlles i rotondes de la xarxa viària
Tram. 250-01407/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual a la Terra Alta
Tram. 250-01412/08
Retirada p. 18

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu al rendiment mensual de les 
tuneladores de la línia 9 del metro
Tram. 250-01414/08
Rebuig p. 18

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 sobre els centres de culte o 
de reunió amb fins religiosos
Tram. 200-00031/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 18

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei per a la prohibició del cultiu 
de productes agrícoles modificats genèticament
Tram. 202-00027/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 19

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
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 19

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

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

Procediment per a elegir un membre o una 
membre del Consell Assessor de RTVE a Cata-
lunya
Tram. 284-00027/08
Propostes de candidats p. 19

Procediment per a elegir un membre o una 
membre del Consell de la Fundació per a la Univer-
sitat Oberta de Catalunya
Tram. 284-00028/08
Propostes de candidats p. 20

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
les discapacitats d’origen orgànic en el barem de dis-
capacitats amb el mateix nivell que les discapacitats 
físiques, psíquiques i sensorials
Tram. 250-01428/08
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre la destinació 
dels recursos de cooperació al desenvolupament
Tram. 250-01597/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre el traçat de la 
variant sud de Lleida
Tram. 250-01633/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la sentència del Tribunal Suprem que insta a in-
cloure una casella per a determinar la llengua habitu-
al de l’infant en el procés de preinscripció d’educació 
infantil i primària
Tram. 250-01636/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la Directiva 2006/112/CE de la Unió Europea, 
relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor 
afegit, per a reduir el tipus impositiu aplicable a de-
terminats articles
Tram. 250-01637/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre els ajuts a les 
comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-01647/08
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre l’establiment de 
línies d’ajuts i subvencions per a atendre els danys 
produïts pel temporal del 23 al 26 de gener de 2009
Tram. 250-01648/08
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el dret dels 
pares a elegir la llengua oficial de l’educació infantil 
i el primer cicle de primària de llurs fills
Tram. 250-01649/08
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22
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Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de pantalles acústiques al pas elevat de la carretera 
C-234 a Gavà i sobre el recobriment de la calçada 
amb asfalt sonoreductor
Tram. 250-01650/08
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució de revisió dels pres-
supostos de la Generalitat per al 2009
Tram. 250-01651/08
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la reclamació 
al Govern de l’Estat de descomptes i subvencions 
per al transport de mercaderies per l’autopista AP-2 
entre Fraga i Alfajarín
Tram. 250-01652/08
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’eix viari entre Lleida, Solsona, Berga, Ripoll i 
Figueres i del tram entre Alfarràs i Ripoll de la car-
retera C-26
Tram. 250-01653/08
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la sol·licitud 
de contenció i racionalització de la despesa pel que 
fa a informació publicitària dels departaments de la 
Generalitat i dels organismes públics adscrits o amb 
participació majoritària
Tram. 250-01654/08
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la il·lu mi na ció 
de les rotondes de les carreteres T-310, T-312 i T-314 
al Baix Camp
Tram. 250-01655/08
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a afrontar la crisi del sec tor ramader
Tram. 250-01656/08
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment d’un parc de bombers dins del terme municipal 
de Girona
Tram. 250-01657/08
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa del nou servei de diagnòstic PET-TC a l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 250-01658/08
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la construcció 
del consultori local de la Bisbal del Penedès (Baix 
Penedès) i la licitació i l’execució immediata de la 
resta de consultoris locals i centres d’atenció pri-
mària anunciats a la publicació del 2006 Mil dies 
invertint en salut
Tram. 250-01659/08
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament d’un institut d’ensenya-
ment secundari a Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-01660/08
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la reducció 
dels peatges de l’autopista AP-7 al tram entre el 
Vendrell i Cambrils per les obres de construcció del 
tercer carril
Tram. 250-01661/08
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el desenvo-
lupament d’un programa d’accions per a prevenir 
l’addicció als jocs digitals d’infants i adolescents
Tram. 250-01662/08
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’aplicació im-
mediata de la Llei de l’Estat 40/2003, de protecció 
a les famílies nombroses, en matèria de tarifes de 
transport públic
Tram. 250-01663/08
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la constitució 
de la Generalitat com a soci de capital risc per als 
empresaris del sector agrari
Tram. 250-01664/08
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la desafectació 
de la caserna de la Guàrdia Civil de Ripoll
Tram. 250-01665/08
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el condiciona-
ment de la coberta de la nau i el caputxó del campa-
nar de l’església de Sant Lliser d’Arcalís, a Soriguera 
(Pallars Sobirà)
Tram. 250-01666/08
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la dotació 
pressupostària, l’adjudicació i l’execució de la se-
gona fase de les obres del CEIP Joan Plana, a Puig-
pelat (Alt Camp)
Tram. 250-01667/08
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’estabilitat de la plantilla docent del SES Cristòfor 
Colom, al barri del Bon Pastor, de Barcelona
Tram. 250-01668/08
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’obsequi de 
la seu de Ginebra de les Nacions Unides amb una 
reproducció de l’Esculapi
Tram. 250-01669/08
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la commemo-
ració del 350è aniversari del Tractat dels Pirineus
Tram. 250-01670/08
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la creació de 
places de centre residencial d’educació intensiva
Tram. 250-01671/08
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la creació de 
places de centre residencial d’acció educativa
Tram. 250-01672/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28
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Proposta de resolució sobre el sanejament 
del polígon industrial de Camarasa (Noguera)
Tram. 250-01673/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la revisió de 
l’estabilitat i la consolidació del tram de la línia del 
tren d’alta velocitat a l’Hospitalet de Llobregat i so-
bre la suspensió de les obres d’excavació del túnel 
ferroviari a l’Eixample de Barcelona
Tram. 250-01674/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’accés als 
continguts de la Generalitat per mitjà d’aplicacions i 
ginys en català per a navegadors d’internet, l’escrip-
tori de l’ordinador i dispositius mòbils
Tram. 250-01675/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el patí de vela
Tram. 250-01676/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
dels camins del Delta de l’Ebre
Tram. 250-01677/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la concessió 
administrativa d’una zona a la costa del Delta de 
l’Ebre per a la cria del musclo
Tram. 250-01678/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
l’elaboració dels informes paisatgístics obligatoris 
per a atorgar els permisos d’obres
Tram. 250-01679/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’aplicació im-
mediata del Decret 251/2005, del 22 de novembre, 
pel qual s’estableixen les mesures d’implementació 
d’un sistema de pesatge, classificació i marcatge de 
canals porcines
Tram. 250-01680/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el reforçament 
de la seguretat a les instal·lacions aeroportuàries i al 
servei de rodalia de Renfe a l’aeroport del Prat
Tram. 250-01681/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la reglamenta-
ció de la senyalització de les cases de turisme rural 
a la xarxa viària
Tram. 250-01682/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la defensa dels 
grups de cultura popular i tradicional que fan ús de 
materials pirotècnics
Tram. 250-01684/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
la tramitació dels ajuts a la internacionalització de les 
empreses i sobre la gestió compartida amb les cam-
bres de comerç
Tram. 250-01686/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

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
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

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
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

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
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre els ajuts i les 
actuacions per a reparar el parc fotovoltaic, l’enllu- 
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menat públic i les tanques de la piscina municipal de 
Mediona (Alt Penedès)
Tram. 250-01696/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

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 Penedès)
Tram. 250-01697/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la reparació 
de la pista poliesportiva de Santa Margarida i els 
Monjos (Alt Penedès)
Tram. 250-01703/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la reparació 
dels desperfectes a Torrelles de Foix (Alt Penedès)
Tram. 250-01704/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la campanya 
de promoció turística de la Costa Brava i el Pirineu 
de Girona
Tram. 250-01707/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre d’orientadors laborals
Tram. 250-01708/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la creació del 
servei de radiologia a l’Àrea Bàsica de Salut del 
Masnou
Tram. 250-01711/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la instal·la ció 
d’un senyal d’hospital a la sortida 100 de l’autopista 
C-32 de Mataró
Tram. 250-01712/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
dels ajuts per a l’enllumenat públic de Cabra del 
Camp (Alt Camp)
Tram. 250-01714/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la regulació 
dels talls de carreteres per part de col·lectius com a 
mesura de protesta
Tram. 250-01717/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39
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Proposta de resolució sobre el reforçament 
de la seguretat laboral en els projectes d’obra pú-
blica
Tram. 250-01718/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la protecció i la seguretat del medi rural dels muni-
cipis del Priorat
Tram. 250-01720/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el suport a 
l’organització del tercer campionat nacional de bo-
tifarra
Tram. 250-01722/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la retirada del 
Pla director urbanístic de l’àrea residencial estratè-
gica de Ripoll
Tram. 250-01723/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a la carretera GIV-
6701
Tram. 250-01726/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a Palau-sator (Baix 
Empordà)
Tram. 250-01728/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el garantiment 
i la gratuïtat del servei «Sanitat respon» a la Terra 
Alta
Tram. 250-01730/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la retirada de 
l’àrea residencial estratègica de Sant Celoni del Pla 
director urbanístic del Vallès Oriental
Tram. 250-01734/08
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
la tramitació del projecte de millorament de la car-
retera C-242
Tram. 250-01735/08
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el replanteja-
ment del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire als municipis decla rats zones de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric
Tram. 250-01736/08
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
capital públic de Comercial de la Forja, SA
Tram. 250-01737/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la protecció 
d’ocells silvestres a la zona de regadiu del canal 
Segarra-Garrigues
Tram. 250-01738/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre el projecte de 
llei de polígons industrials
Tram. 250-01739/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre els plans de 
seguretat locals
Tram. 250-01740/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
personal dels òrgans jurisdiccionals del Vendrell 
(Baix Penedès)
Tram. 250-01741/08
Presentació p. 48
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Proposta de resolució sobre el servei de 
rodalia de Renfe entre Vilafranca del Penedès i 
Barcelona
Tram. 250-01742/08
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de diversos trams de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat entre Martorell i Igualada i sobre 
la introducció del sistema de seguretat ATP en les 
línies del Baix Llobregat i l’Anoia
Tram. 250-01743/08
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre l’aïllament 
acústic i de protecció contra vibracions a la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat al pas pel barri de Sant 
Hilari, d’Abrera (Baix Llobregat)
Tram. 250-01744/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el suport eco-
nòmic a la construcció del complex formatiu del 
Campus del Motor de Castellolí (Anoia)
Tram. 250-01745/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’increment 
de la dotació pressupostària dels ajuts de les con-
vocatòries del 2009 i el 2010 del Pla d’iniciatives de 
dinamització comarcal per a l’Anoia
Tram. 250-01746/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport escolar a Castelló d’Empúries (Alt Em-
pordà)
Tram. 250-01747/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’assumpció de 
les despeses d’electricitat de la Comunitat de Re-
gants de la Zona Oriental de la Terra Alta fins que el 
rec oriental de la comarca abasti nou mil hectàrees
Tram. 250-01748/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment del dret a la baixa laboral dels tutors legals 
dels nens que pateixen malalties greus mentre duri 
llur hospitalització
Tram. 250-01749/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la informa-
ció i la sensibilització sobre la llengua pròpia de 
Catalunya als artistes que actuen en equipaments 
culturals
Tram. 250-01750/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la gratuïtat de l’examen de salut i del certificat 
necessari per a accedir al Programa de termalisme 
social de l’Imserso
Tram. 250-01751/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’inici de la 
construcció d’habitatges i la planificació de l’àrea 
residencial estratègica de Roses (Alt Empordà)
Tram. 250-01752/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la retirada de 
l’àrea residencial estratègica Casanova i l’estudi de 
la idoneïtat de l’àrea residencial estratègica Façana 
Sud, de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Tram. 250-01753/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
l’exigència de l’acreditació d’una pòlissa d’assegu-

rança de responsabilitat civil en el decret de creació 
d’un registre d’homologació d’agents immobiliaris
Tram. 250-01754/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Noguera per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01755/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Noguera per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01756/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Segarra per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01757/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Segarra per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01758/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça per a atendre el pa-
gament dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01759/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça per a atendre el pa-
gament dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01760/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Pallars Jussà per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01761/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Pallars Jussà per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01762/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Pallars Sobirà per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01763/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal del Pallars Sobirà per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01764/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
marcal de les Garrigues per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01765/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell Co-
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marcal de les Garrigues per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01766/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Urgell per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01767/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la transfe-
rència immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Urgell per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar
Tram. 250-01768/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la supressió 
del requisit del compliment de la normativa en ma-
tèria lingüística per a obtenir ajuts per a la internacio-
nalització de les empreses
Tram. 250-01769/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la dotació de 
les infraestructures necessàries per a proveir d’aigua 
els nuclis de la Segarra
Tram. 250-01770/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre l’atenció pedi-
àtrica a Lleida (Segrià)
Tram. 250-01771/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la posada 
en marxa de protocols de suport als comerços de 
l’entorn del Mercat de Sant Antoni, de Barcelona, 
afectats per les obres de llarga durada
Tram. 250-01772/08
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la restaura-
ció de l’església de Sant Martí de Tost, a Ribera 
d’Urgellet (Alt Urgell), i la instal·lació d’una còpia 
del baldaquí
Tram. 250-01773/08
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01774/08
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01775/08
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Solsonès per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar
Tram. 250-01776/08
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Solsonès per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar
Tram. 250-01777/08
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre el traspàs de la 
titularitat del bosc d’Arnui a l’Ajuntament de Llavorsí 
(Pallars Sobirà)
Tram. 250-01778/08
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre l’adopció pel 
Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques de mesures de verificació de les obres en 
què intervé una entitat col·laboradora
Tram. 250-01779/08
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre la conversió 
del tram entre Rubí i Sant Cugat del Vallès de la 
carretera BP-1503 en una via urbana
Tram. 250-01780/08
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
projecte constructiu i la licitació de l’obra relatius al 
desdoblament del tram entre Banyoles i Besalú de 
la carretera C-66
Tram. 250-01781/08
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre l’anul·la ció de 
l’increment dels coeficients per a la determinació del 
preu màxim de venda o adjudicació per metre qua-
drat de superfície útil dels habitatges amb protecció 
oficial aprovat per l’Ordre MAH/194/2008
Tram. 250-01782/08
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre la reorganitza-
ció del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-01783/08
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres per a suprimir el pas a nivell i soterrar la línia 
Llo bregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat a 
Igualada (Anoia)
Tram. 250-01784/08
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les noves oficines de l’Oficina de Tre-
ball de la Generalitat a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-01785/08
Presentació p. 77

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

Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 16/2008, referent a les subvencions per al 
finançament del torn d’ofici, de l’assistència jurídica 
gratuïta i del servei d’orientació jurídica, corres-
ponent al 2006 (tram. 256-00039/08) i a l’Informe 
de fiscalització 18/2008, referent al programa 221 
(seguretat ciutadana) corresponent al 2006 (tram. 
256-00040/08)
Tram. 256-00039/08 i 256-00040/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 77

3.10.65.	 Projectes	i	propostes	de	resolució	d’ac-
tuació	davant	les	Corts	Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 91.2 de la Llei 37/1992, de l’impost 
sobre el valor afegit
Tram. 270-00009/08
Presentació p. 79

3.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la repercussió 
de la crisi econòmica en les polítiques socials
Tram. 300-00188/08
Presentació p. 81
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Interpel·lació al Govern sobre política sani-
tària, especialment pel que fa a la gestió de Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA
Tram. 300-00189/08
Presentació p. 81

Interpel·lació al Govern sobre les infraes-
tructures
Tram. 300-00190/08
Presentació p. 81

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 fisca-
lització 23/2008, referent a Barcelona d’Infraes-
tructures Municipals, SA, corresponent al període 
2001-2004
Tram. 258-00021/08
Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes p. 82
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 82

4.	 INFORMACIÓ

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	mocions

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
274/VIII, sobre la modificació del model oficial de 
comunicació d’accidents de treball
Tram. 290-00235/08
Sol·licitud de pròrroga p. 82
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 82

Control del compliment de la Resolució 
298/VIII, sobre cursos relatius als drets i deures 
dels ciclistes i sobre la campanya de sensibilització 
i coexistència entre la bicicleta i els vehicles mo-
toritzats
Tram. 290-00255/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 83

Control del compliment de la Resolució 
299/VIII, sobre l’atribució a òrgans jurisdiccionals 
de Barcelona de la competència per a conèixer litigis 
de marca, dibuixos o models comunitaris
Tram. 290-00256/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 83

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 27/VIII, 
sobre l’accés informàtic a les carpetes de salut i als 
historials clínics i sobre el desplegament general del 
sistema de recepta electrònica
Tram. 390-00027/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 84

Control del compliment de la Moció 29/VIII, 
sobre les polítiques en matèria de dependència
Tram. 390-00029/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 85

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost amb el 
conseller d’Economia i Finances sobre el control 
del compliment de la legislació sobre instal·lacions 

de distribució de combustibles gasosos per cana-
lització
Tram. 354-00214/08
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost amb el 
conseller d’Economia i Finances sobre el quadre 
macroeconòmic elaborat pel Govern de l’Estat i so-
bre l’agudització de la crisi
Tram. 354-00230/08
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost amb el 
conseller d’Economia i Finances sobre la previsió de 
les dades macroeconòmiques anunciades, l’afecta-
ció en el nou sistema de finançament i la repercussió 
en la societat
Tram. 354-00231/08
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost amb el 
conseller d’Economia i Finances sobre les previsions 
pel que fa a la crisi econòmica
Tram. 354-00232/08
Rebuig de la sol·licitud p. 86

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
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller 
de Medi Ambient i Habitatge sobre el contingut i 
les conclusions de l’informe de la Sindicatura de 
Comptes corresponent a l’empresa pública Adigsa, 
dels anys 2003 i 2004
Tram. 354-00242/08
Sol·licitud i tramitació p. 86

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença dels responsa-
bles de la central nuclear d’Ascó davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informin 
sobre la situació actual de l’energia nuclear
Tram. 356-00351/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença dels respon-
sables de la central nuclear Vandellòs II davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per-
què informin sobre la situació actual de l’energia 
nuclear
Tram. 356-00352/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Villal-
bí i Godes, secretari de Joventut, davant la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
les polítiques de subvencions de la Secretaria de 
Joventut i de l’Agència Catalana de la Joventut
Tram. 356-00400/08
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del president 
de l’Agència Tributària de Catalunya davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre l’evolució d’aquesta agència
Tram. 356-00411/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del director 
general de l’Agència Tributària de Catalunya davant 
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la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per-
què informi sobre l’evolució d’aquesta agència
Tram. 356-00412/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

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
Acord sobre la sol·licitud p. 87

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
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Raimon 
Obiols i Germà, diputat al Parlament Europeu, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Euro-
pea perquè informi sobre la funció del Parlament de 
Catalunya en el seguiment dels processos legislatius 
i de control de les institucions europees i sobre l’apli-
cació del principi de subsidiarietat
Tram. 356-00436/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Edu-
cació i Universitats conjuntament amb la Comis-
sió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb els 
consellers d’Educació i de Treball per a presentar 
el pla FP.cat
Tram. 355-00108/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 88

Sessió informativa de la Comissió de Tre-
ball, Indústria, Comerç i Turisme conjuntament amb 
la Comissió d’Educació i Universitats amb els con-
sellers d’Educació i de Treball per a presentar el 
pla FP.cat
Tram. 355-00109/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 88

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

Compareixença de Carme Boixader, alcal-
dessa de Capolat (Berguedà), amb relació al Projec-
te de llei sobre la localització i la identificació de les 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista
Tram. 353-00289/08
Substanciació p. 88

Compareixença de Manel Perona, presi-
dent de l’Associació per a la Recuperació de la Me-
mòria Històrica de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei sobre la localització i la identificació de les 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista
Tram. 353-00292/08
Substanciació p. 88

Compareixença de José Paniego, membre 
de la comunitat religiosa gabrielista, amb relació al 
Projecte de llei sobre la localització i la identificació 
de les persones desaparegudes durant la Guerra 
Civil i la dictadura franquista
Tram. 353-00294/08
Substanciació p. 88

Compareixença de Pere Fortuny, membre 
de l’Associació pro Memòria als Immolats per la 
Llibertat a Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
sobre la localització i la identificació de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista
Tram. 353-00298/08
Substanciació p. 89

Compareixença d’Aida Lorenzo i Esther 
Llorenç, membres de l’Associació de Familiars de 
Represaliats pel Franquisme, amb relació al Projecte 
de llei sobre la localització i la identificació de les 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista
Tram. 353-00299/08
Substanciació p. 89

Compareixença d’Enric Pubill, president 
de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, amb 
relació al Projecte de llei sobre la localització i la 
identificació de les persones desaparegudes durant 
la Guerra Civil i la dictadura franquista
Tram. 353-00300/08
Substanciació p. 89

Compareixença de Joan Pi Cabanas, mem-
bre de l’Associació d’Exinternats del Franquisme a 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre la 
localització i la identificació de les persones des-
aparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista
Tram. 353-00301/08
Substanciació p. 89

Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas 
Colomer, presidenta del Consell dels Col·legis d’Ad-
vocats de Catalunya i degana del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de me-
diació en l’àmbit del dret privat
Tram. 353-00322/08
Substanciació p. 89

Compareixença de Teresa Llorens Carbo-
nell, coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de 
la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de mediació en l’àmbit del dret privat
Tram. 353-00324/08
Substanciació p. 89

Compareixença d’un representant o una 
representant de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de mediació en l’àmbit 
del dret privat
Tram. 353-00330/08
Substanciació p. 90

Compareixença del president i el secretari 
de la Federació Nacional Catalana de Confraries de 
Pescadors amb relació al Projecte de llei de pesca 
i d’acció marítima
Tram. 353-00426/08
Substanciació p. 90

Compareixença de representants de la 
Societat Espanyola de Salut Pública i Administra-
ció Sanitària amb relació al Projecte de llei de salut 
pública
Tram. 353-00443/08
Substanciació p. 90

Compareixença de representants de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de salut pública
Tram. 353-00445/08
Substanciació p. 90

Compareixença de representants de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 353-00446/08
Substanciació p. 90
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Compareixença de representants del Con-
sell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de salut pública
Tram. 353-00452/08
Substanciació p. 90

Compareixença de representants del Con sell 
de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Ca talunya 
amb relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 353-00453/08
Substanciació p. 90

Compareixença de representants de la Xar-
xa Espanyola de Ciutats Saludables amb relació al 
Projecte de llei de salut pública
Tram. 353-00456/08
Substanciació p. 91

Compareixença de representants de la 
So cietat Espanyola de Seguretat Alimentària amb 
relació al Projecte de llei de salut pública
Tram. 353-00459/08
Substanciació p. 91

Compareixença de representants del Co-
mitè Primer de Desembre amb relació al Projecte 
de llei de salut pública
Tram. 353-00464/08
Substanciació p. 91

Compareixença de Jordi Medallo Muñiz, 
director de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei sobre la localització i la 
identificació de les persones desaparegudes durant 
la Guerra Civil i la dictadura franquista
Tram. 353-00486/08
Substanciació p. 91

Compareixença de representants de l’ON-
CE davant la Comissió d’Estudi de la Situació de les 
Persones amb Discapacitats perquè expliquin les 
línies d’actuació de l’entitat
Tram. 357-00248/08
Substanciació p. 91

Compareixença de Raimon Obiols i Germà, 
diputat al Parlament Europeu, davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi 
sobre la funció del Parlament de Catalunya en el 
seguiment dels processos legislatius i de control 
de les institucions europees i sobre l’aplicació del 
principi de subsidiarietat
Tram. 357-00263/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

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. 357-00264/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 92
Substanciació p. 92

4.55.	 Activitat	parlamentària

4.55.15.	 Convocatòries

Sessió plenària núm. 51
Convocada per al dia 4 de març de 2009 p. 92

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

Informe sobre l’acompliment del Programa 
anual d’actuació estadística per al 2007
Tram. 334-00088/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 407) p. 93

Pla anual de cooperació al desenvolupa-
ment per al 2009
Tram. 334-00089/08
Presentació p. 93

4.70.10.	 Altres	comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya sobre l’observança del pluralisme polític en 
la televisió i la ràdio corresponent al desembre del 
2008
Tram. 337-00050/08
Presentació p. 93

Informe 5/2007 de la Sindicatura de Comp-
tes sobre el Fons Social Europeu, exercicis 1990-
2001, en versió caste llana
Tram. 337-00051/08
Presentació p. 94

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
Nomenament de l’òrgan qualificador p. 94

4.95.	 Altres	informacions

Acta de la presa de possessió dels mem-
bres del Consell Assessor de Continguts i de Pro-
gramació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
Acta p. 94

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	389/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’atorgament	de	crèdits	
als	adjudicataris	d’habitatges	protegits
Tram. 250-01349/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 26, 11.02.2009, DSPC-C 489

Comissió de medi Ambient i HAbitAtge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 11 de febrer de 2009, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la concessió dels habitat-
ges en règim de lloguer als beneficiaris d’habitatges de 
protecció oficial que no poden adquirir-los per manca 
de finançament (tram. 250-01349/08), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialistes - 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. 36241).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Emprendre accions per al compliment efectiu del 
conveni subscrit amb les entitats financeres en data 9 de 
juliol de 2008, per tal de posar fi a la sistemàtica negativa 
de les entitats a atorgar crèdit als adjudicataris d’habitat-
ges amb protecció oficial, fins i tot en els casos en què 
aquests tenen una solvència econòmica acreditada.

b) Incloure, entre els criteris de priorització en l’ator-
gament de línies de liquiditat a les entitats financeres, 
que els destinataris dels crèdits siguin els adjudicataris 
d’habitatges amb protecció oficial.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

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

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	388/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	modificació	del	Decret	
21/2006	pel	que	fa	a	criteris	ambientals	i	
d’ecoeficiència	en	els	edificis
Tram. 250-00972/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 26, 11.02.2009, DSPC-C 489

Comissió de medi Ambient i HAbitAtge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 11 de febrer de 2009, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’aïllament tèrmic dels 
edificis (tram. 250-00972/08), presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, i l’esmena transacci-
onal presentada per tots els grups parlamentaris.

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar un 
compromís de modificació del Decret 21/2006, del 14 
de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambi-
entals i d’ecoeficiència en els edificis, d’acord amb els 
resultats dels estudis i les proves corresponents.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal
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1.10.

Resolució	392/VIII	del	Parlament	de	Cata-
lunya,	per	la	qual	s’elegeixen	els	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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
407)

En el BOPC 407, a la pàgina 16.

On diu:

«[...] Mohamed Hilal Beni Ali, [...]»

Ha de dir:

«[...] Mohamed Hilal Bent Ali, [...]»

Resolució	393/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	18/2008,	referent	al	progra-
ma	221	(seguretat	ciutadana)	correspo-
nent	al	2006
Tram. 256-00040/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 18, 17.02.2009, DSPC-C 493

Comissió de lA sindiCAtuRA de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 17 i 19 de febrer, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 18/2008, referent al programa 221 (seguretat ciuta-
dana), corresponent al 2006. (tram. 256-00040/08).

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

ResoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 18/2008, referent al programa 221 (seguretat ciu-
tadana), corresponent al 2006 (tram. 256-00040/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre

Resolució	390/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’elaboració	d’un	infor-
me	relatiu	a	l’aplicació	a	Catalunya	de	la	
Convenció	dels	drets	de	l’infant
Tram. 250-01463/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 29, 17.02.2009, DSPC-C 492

Comissió de benestAR i immigRACió

La Comissió de Benestar i Immigració, en sessió tinguda 
el dia 17 de febrer de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’elaboració d’un informe sobre 
la infància (tram. 250-01463/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38327).

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

ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a accelerar 
els treballs per a l’elaboració d’un informe sobre l’aplica-
ció a Catalunya de la Convenció dels drets de l’infant.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Laura Massana Mas Marta Cid i Pañella
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2.10.25.

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	pal·liació	
de	la	recessió	econòmica	mitjançant	la	
reducció	i	la	contenció	de	despeses	
corrents	de	l’Administració	de	la	Gene-
ralitat	i	sobre	l’aplicació	de	l’import	ob-
tingut	al	suport	i	al	desenvolupament	de	
determinats	sectors
Tram. 250-01115/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 28, tinguda el dia 24.02.2009 
(DSPC-C 500).

Proposta	de	resolució	sobre	el	cèntim	
sanitari
Tram. 250-01244/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 28, tinguda el dia 24.02.2009 
(DSPC-C 500).

Proposta	de	resolució	sobre	l’actualit-
zació	i	la	publicació	del	Catàleg	de	car-
reteres	de	Catalunya
Tram. 250-01291/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

Resolució	394/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	
de	fiscalització	16/2008,	referent	a	les	
subvencions	per	al	finançament	del	torn	
d’ofici,	de	l’assistència	jurídica	gratuïta	
i	del	servei	d’orientació	jurídica,	corres-
ponent	al	2006
Tram. 256-00039/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 18, 17.02.2009, DSPC-C 493

Comissió de lA sindiCAtuRA de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 17 i 19 de febrer, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 16/2008, referent a les subvencions per al finança-
ment del torn d’ofici, de l’assistència jurídica gratuïta i 
del servei d’orientació jurídica, corresponent al 2006 
(tram. 256-00039/08).

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

ResoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 16/2008, referent a les subvencions per al finan-
çament del torn d’ofici, de l’assistència jurídica gratuïta 
i del servei d’orientació jurídica, corresponent al 2006 
(tram. 256-00039/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre
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Proposta	de	resolució	sobre	la	reduc-
ció	i	la	racionalització	de	les	restricci-
ons	al	transport	de	mercaderies	per	la	
xarxa	viària
Tram. 250-01329/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
ció	del	prefix	telefònic	905
Tram. 250-01338/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 28 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el dia 24.02.2009 
(DSPC-C 500).

Proposta	de	resolució	sobre	el	reallot-
jament	dels	veïns	del	carrer	del	Besòs,	
de	Barcelona,	durant	les	obres	de	reha-
bilitació	de	llurs	habitatges	i	sobre	les	
indemnitzacions	pels	perjudicis	causats	
per	les	obres	de	la	línia	5	del	metro
Tram. 250-01361/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

Proposta	de	resolució	sobre	la	indicació	
d’alguns	topònims	del	Camp	de	Tarra-
gona	en	les	vies	de	comunicació
Tram. 250-01363/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

Proposta	de	resolució	sobre	la	redacció	
d’un	protocol	d’actuació	en	el	cas	d’ac-
cident	o	incident	nuclear
Tram. 250-01300/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 28, tinguda el dia 24.02.2009 
(DSPC-C 500).

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	del	Pla	general	d’ordenació	urba-
nística	de	Ripoll
Tram. 250-01311/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

Proposta	de	resolució	sobre	la	reducció	
dels	terminis	de	pagament	de	la	Gene-
ralitat	als	proveïdors
Tram. 250-01320/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 28, tinguda el dia 24.02.2009 
(DSPC-C 500).

Proposta	de	resolució	sobre	la	retalla-
da	de	les	prestacions	econòmiques	del	
personal	al	servei	de	l’Administració	pú-
blica	en	els	pressupostos	de	l’Estat
Tram. 250-01324/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 28, tinguda el dia 24.02.2009 
(DSPC-C 500).
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Proposta	de	resolució	sobre	l’aglome-
ració	de	passatgers	a	les	andanes	i	els	
accessos	de	l’estació	de	tren	de	l’aero-
port	de	Barcelona
Tram. 250-01379/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
de	senyals,	cruïlles	i	rotondes	de	la	xar-
xa	viària
Tram. 250-01407/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

Proposta	de	resolució	sobre	la	construc-
ció	d’un	nou	pont	a	Sant	Pere	Pescador	
(Alt	Empordà)
Tram. 250-01364/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	carretera	C-244
Tram. 250-01373/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

Proposta	de	resolució	sobre	l’accele-
ració	dels	treballs	d’interconnexió	pen-
dents	de	la	línia	del	tren	d’alta	velocitat	
Barcelona	-	Nimes
Tram. 250-01375/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	nous	tipus	de	títols	de	transport	pú-
blic	de	tarifa	integrada
Tram. 250-01376/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	sobre	els	centres	de	cul-
te	o	de	reunió	amb	fins	religiosos
Tram. 200-00031/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’AfeRs instituCionAls

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda el 
dia 25 de febrer de 2009, ha nomenat la ponència que 
ha d’elaborar el projecte de llei sobre els centres de culte 
o de reunió amb fins religiosos i les esmenes presen-
tades, d’acord amb l’article 117 i els concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

M. Glòria Renom i Vallbona

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Consol Prados Martínez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Miquel Àngel Estradé i Palau

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

M. Ángeles Olano i García

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

Laura Massana Mas

Grup Mixt

Albert Rivera i Díaz

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2009

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió 
Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	transport	públic	per	a	les	persones	
amb	discapacitat	intel·lectual	a	la	Terra	
Alta
Tram. 250-01412/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elaboració	
d’un	informe	relatiu	al	rendiment	men-
sual	de	les	tuneladores	de	la	línia	9	del	
metro
Tram. 250-01414/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).
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3.01.02.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.03.2009 al 16.03.2009).

Finiment del termini: 17.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.02.2009.

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

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.03.2009 al 16.03.2009).

Finiment del termini: 17.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.02.2009.

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

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

Procediment	per	a	elegir	un	membre	o	
una	membre	del	Consell	Assessor	de	
RTVE	a	Catalunya
Tram. 284-00027/08

Propostes de candidats
Reg. 47842 / Admissió a tràmit: , 27.02.2009

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes – Ciutadans pel canvi (reg. 47842)

A lA mesA del pARlAment

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, segons el que deter-
mina l’article 6 del Decret 198/1982, del 7 de juliol, 
que aprova el text refós de la Llei reguladora del Con-
sell Assessor, així com el que estableix l’article 157 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, proposa com a 
membre del Consell Assessor de RTVE a la Sra. Bru-
guers Jardí Anguera per substituir la baixa causada pel 
Sr. Josep Ramon Mòdol i Pifarré.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2009

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC-CPC

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	les	discapacitats	d’origen	orgànic	en	
el	barem	de	discapacitats	amb	el	mateix	
nivell	que	les	discapacitats	físiques,	psí-
quiques	i	sensorials
Tram. 250-01428/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 17.02.2009

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. 
45640)

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, en el 
marc de la Comissió Estatal de Valoració, trametre la 
necessitat de continuar vetllant per tal que les discapa-
citats d’origen orgànic, ja contemplades en les disca-
pacitats físiques, rebin un tractament adequat.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	destina-
ció	dels	recursos	de	cooperació	al	des-
envolupament
Tram. 250-01597/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47935).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2009 al 03.03.2009).

Finiment del termini: 04.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.02.2009.

Procediment	per	a	elegir	un	membre	o	
una	membre	del	Consell	de	la	Fundació	
per	a	la	Universitat	Oberta	de	Catalunya
Tram. 284-00028/08

Propostes de candidats
Reg. 49065 / Admissió a tràmit: , 27.02.2009

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes – Ciutadans pel canvi (reg. 49065)

A lA mesA del pARlAment

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb allò que 
estableix l’article 157 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, comunica el següent candidat perquè sigui 
renovat pel Parlament de Catalunya com a membre del 
Consell de la Fundació per la Universitat Oberta de 
Catalunya: 

– Sr. Francesc Esteva i Massaguer

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2009

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC - CpC
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Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	a	
les	comunitats	catalanes	a	l’exterior
Tram. 250-01647/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	de	línies	d’ajuts	i	subvencions	per	
a	atendre	els	danys	produïts	pel	tempo-
ral	del	23	al	26	de	gener	de	2009
Tram. 250-01648/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	traçat	de	
la	variant	sud	de	Lleida
Tram. 250-01633/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47985).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2009 al 03.03.2009).

Finiment del termini: 04.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	la	sentència	del	Tribunal	Su-
prem	que	insta	a	incloure	una	casella	
per	a	determinar	la	llengua	habitual	de	
l’infant	en	el	procés	de	preinscripció	
d’educació	infantil	i	primària
Tram. 250-01636/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47935).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2009 al 03.03.2009).

Finiment del termini: 04.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	de	la	Directiva	2006/112/CE	de	la	
Unió	Europea,	relativa	al	sistema	comú	
de	l’impost	sobre	el	valor	afegit,	per	a	
reduir	el	tipus	impositiu	aplicable	a	de-
terminats	articles
Tram. 250-01637/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 47935).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2009 al 03.03.2009).

Finiment del termini: 04.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.02.2009.
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Proposta	de	resolució	de	revisió	dels	
pressupostos	de	la	Generalitat	per	al	
2009
Tram. 250-01651/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reclama-
ció	al	Govern	de	l’Estat	de	descomptes	i	
subvencions	per	al	transport	de	merca-
deries	per	l’autopista	AP-2	entre	Fraga	
i	Alfajarín
Tram. 250-01652/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	dret	dels	
pares	a	elegir	la	llengua	oficial	de	l’edu-
cació	infantil	i	el	primer	cicle	de	primària	
de	llurs	fills
Tram. 250-01649/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi-
tats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	de	pantalles	acústiques	al	pas	ele-
vat	de	la	carretera	C-234	a	Gavà	i	sobre	
el	recobriment	de	la	calçada	amb	asfalt	
sonoreductor
Tram. 250-01650/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	il·lu	mi-
na	ció	de	les	rotondes	de	les	carreteres	
T-310,	T-312	i	T-314	al	Baix	Camp
Tram. 250-01655/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	afrontar	la	crisi	del	
sec	tor	ramader
Tram. 250-01656/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	l’eix	viari	entre	Lleida,	Solsona,	
Berga,	Ripoll	i	Figueres	i	del	tram	entre	
Alfarràs	i	Ripoll	de	la	carretera	C-26
Tram. 250-01653/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	sol·licitud	
de	contenció	i	racionalització	de	la	des-
pesa	pel	que	fa	a	informació	publicità-
ria	dels	departaments	de	la	Generalitat	i	
dels	organismes	públics	adscrits	o	amb	
participació	majoritària
Tram. 250-01654/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	consultori	local	de	la	Bisbal	
del	Penedès	(Baix	Penedès)	i	la	licitació	i	
l’execució	immediata	de	la	resta	de	con-
sultoris	locals	i	centres	d’atenció	primà-
ria	anunciats	a	la	publicació	del	2006	Mil 
dies invertint en salut
Tram. 250-01659/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	d’un	parc	de	bombers	dins	del	
terme	municipal	de	Girona
Tram. 250-01657/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	del	nou	servei	de	diagnòstic	
PET-TC	a	l’Hospital	de	la	Vall	d’Hebron,	
de	Barcelona
Tram. 250-01658/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	desenvo-
lupament	d’un	programa	d’accions	per	a	
prevenir	l’addicció	als	jocs	digitals	d’in-
fants	i	adolescents
Tram. 250-01662/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
immediata	de	la	Llei	de	l’Estat	40/2003,	
de	protecció	a	les	famílies	nombroses,	
en	matèria	de	tarifes	de	transport	pú-
blic
Tram. 250-01663/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	i	la	posada	en	funcionament	d’un	
institut	d’ensenyament	secundari	a	Móra	
d’Ebre	(Ribera	d’Ebre)
Tram. 250-01660/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reduc-
ció	dels	peatges	de	l’autopista	AP-7	al	
tram	entre	el	Vendrell	i	Cambrils	per	les	
obres	de	construcció	del	tercer	carril
Tram. 250-01661/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	condi-
cionament	de	la	coberta	de	la	nau	i	el	
caputxó	del	campanar	de	l’església	de	
Sant	Lliser	d’Arcalís,	a	Soriguera	(Pallars	
Sobirà)
Tram. 250-01666/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
pressupostària,	l’adjudicació	i	l’execució	
de	la	segona	fase	de	les	obres	del	CEIP	
Joan	Plana,	a	Puigpelat	(Alt	Camp)
Tram. 250-01667/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	consti-
tució	de	la	Generalitat	com	a	soci	de	ca-
pital	risc	per	als	empresaris	del	sector	
agrari
Tram. 250-01664/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	desafec-
tació	de	la	caserna	de	la	Guàrdia	Civil	
de	Ripoll
Tram. 250-01665/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	comme-
moració	del	350è	aniversari	del	Tractat	
dels	Pirineus
Tram. 250-01670/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	places	de	centre	residencial	d’edu-
cació	intensiva
Tram. 250-01671/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	l’estabilitat	de	la	plantilla	docent	
del	SES	Cristòfor	Colom,	al	barri	del	Bon	
Pastor,	de	Barcelona
Tram. 250-01668/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obsequi	
de	la	seu	de	Ginebra	de	les	Nacions	Uni-
des	amb	una	reproducció	de	l’Esculapi
Tram. 250-01669/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	l’estabilitat	i	la	consolidació	del	tram	
de	la	línia	del	tren	d’alta	velocitat	a	l’Hos-
pitalet	de	Llobregat	i	sobre	la	suspensió	
de	les	obres	d’excavació	del	túnel	ferro-
viari	a	l’Eixample	de	Barcelona
Tram. 250-01674/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’accés	als	
continguts	de	la	Generalitat	per	mitjà	
d’aplicacions	i	ginys	en	català	per	a	na-
vegadors	d’internet,	l’escriptori	de	l’or-
dinador	i	dispositius	mòbils
Tram. 250-01675/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	places	de	centre	residencial	d’acció	
educativa
Tram. 250-01672/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	saneja-
ment	del	polígon	industrial	de	Camara-
sa	(Noguera)
Tram. 250-01673/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	concessió	
administrativa	d’una	zona	a	la	costa	del	
Delta	de	l’Ebre	per	a	la	cria	del	musclo
Tram. 250-01678/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
de	l’elaboració	dels	informes	paisatgís-
tics	obligatoris	per	a	atorgar	els	permi-
sos	d’obres
Tram. 250-01679/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	patí	de	
vela
Tram. 250-01676/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’arranja-
ment	dels	camins	del	Delta	de	l’Ebre
Tram. 250-01677/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regla-
mentació	de	la	senyalització	de	les	ca-
ses	de	turisme	rural	a	la	xarxa	viària
Tram. 250-01682/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	defensa	
dels	grups	de	cultura	popular	i	tradicio-
nal	que	fan	ús	de	materials	pirotècnics
Tram. 250-01684/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
immediata	del	Decret	251/2005,	del	22	
de	novembre,	pel	qual	s’estableixen	les	
mesures	d’implementació	d’un	sistema	
de	pesatge,	classificació	i	marcatge	de	
canals	porcines
Tram. 250-01680/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforça-
ment	de	la	seguretat	a	les	instal·lacions	
aeroportuàries	i	al	servei	de	rodalia	de	
Renfe	a	l’aeroport	del	Prat
Tram. 250-01681/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	dels	desperfectes	a	Torrelles	de	Foix	
(Alt	Penedès)
Tram. 250-01704/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	campa-
nya	de	promoció	turística	de	la	Costa	
Brava	i	el	Pirineu	de	Girona
Tram. 250-01707/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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	Penedès	
(Alt	Penedès)
Tram. 250-01706/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	construc-
ció	d’una	residència	per	a	gent	gran	al	
barri	de	Ca	n’Anglada,	de	Terrassa	(Va-
llès	Occidental)
Tram. 250-01716/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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	cen-
tre	escolar	i	l’establiment	d’un	protocol	
de	seguiment	per	a	la	població	de	risc
Tram. 250-01713/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	protecció	i	la	seguretat	del	medi	
rural	dels	municipis	del	Priorat
Tram. 250-01720/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforça-
ment	de	la	seguretat	laboral	en	els	pro-
jectes	d’obra	pública
Tram. 250-01718/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	retirada	
del	Pla	director	urbanístic	de	l’àrea	re-
sidencial	estratègica	de	Ripoll
Tram. 250-01723/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	a	
l’organització	del	tercer	campionat	na-
cional	de	botifarra
Tram. 250-01722/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	Palau-sator	(Baix	Empordà)
Tram. 250-01728/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	la	carretera	GIV-6701
Tram. 250-01726/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	les	
obres	de	construcció	de	l’institut	d’edu-
cació	secundària	Montserrat	Miró,	a	
Montcada	i	Reixac	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-01732/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.
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La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
aprovar inicialment el Pla Director Urbanístic de les ARE 
al Vallès Oriental el passat 25 de setembre de 2008.

Entre les ARE que contempla aquest Pla Director, hi 
trobem l’ARE prevista al municipi de Sant Celoni ubi-
cada a la zona de Can Riera de l’Aigua.

La proposta del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques ha generat un ric debat al municipi 
de Sant Celoni, ja que les 3 forces polítiques amb re-
presentació a l’Ajuntament van prendre, des d’un bon 
començament, posicionaments diferents. L’equip de go-
vern, de CiU, un cop valorats els riscos i les oportunitats 
que oferia el projecte va optar per donar-hi suport. El 
principal partit de l’oposició, PSC, es va mostrar a favor 
del Decret que impulsa les ARE, però en contra del lloc 
escollit per desenvolupar-ho a Sant Celoni. Finalment, 
la CUP, es va posicionar en contra absolutament.

El dia 28 d’abril de 2008 un ple municipal extraordinari, 
sol·licitat pel PSC, va aprovar una moció, amb els vots a 
favor de PSC i CUP i en contra de CiU, en que s’instava 
al govern a retirar el projecte de l’ARE a Can Riera de 
l’Aigua. Arran del resultat del ple, l’Alcalde, Sr. Fran-
cesc Deulofeu, va demanar per carta al president de la 
Generalitat i al conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, la retirada del projecte.

Veient el debat suscitat a la població i tenint en compte 
que el posicionament de les forces polítiques que dema-
naven la retirada del projecte no era del tot coincident, 
l’equip de govern va presentar una moció, el dia 29 de 
maig de 2008, per a promoure una consulta popular per 
conèixer l’opinió de la població respecte aquest impor-
tant tema. La moció fou aprovada per unanimitat de tots 
els grups. El dia 23 de juliol, també amb la unanimitat 
de tots els grups, s’acorda sol·licitar al govern de l’Estat 
l’autorització per celebrar la consulta popular i també 
s’acorda la pregunta a formular a la població.

El 23 d’octubre, veient que la Generalitat encara no 
ha tramitat la petició de consulta a l’Estat, els grups, 
de nou per unanimitat, fixen una data per celebrar la 
consulta.

El diumenge 25 de gener de 2009 es va celebrar la con-
sulta popular que va comptar amb la participació del 
30% de la ciutadania amb dret a vot a la consulta po-
pular i que va oferir un clar resultat: 30% a favor, 70% 
en contra de l’ARE a Sant Celoni.

El dilluns 26 de gener l’Alcalde va enviar una carta 
al president de la Generalitat i al conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques informant del resultats 
de la consulta: 1.248 vots a favor, 2.847 vots en con-
tra, 15 vots en blanc i 8 vots nuls i de la participació: 
30,03%.

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, creu que 
s’ha de respectar el resultat de les urnes, un cop s’ha 
preguntat als celonins i celonines, i demana la retirada 
del Pla Director de l’ARE a Sant Celoni.

L’equip de govern de Sant Celoni es posiciona al costat 
del resultat de la consulta al poble i, com a ens local 
que té la competència de fer la planificació del territori, 
també en demana la retirada.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2009 a l’11.03.2009).

Finiment del termini: 12.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	retirada	
de	l’àrea	residencial	estratègica	de	Sant	
Celoni	del	Pla	director	urbanístic	del	Va-
llès	Oriental
Tram. 250-01734/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 46959 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió de polítiCA teRRitoRiAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Jordi Cuminal i Ro-
quet, i Carles Sala i Roca, diputats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que dispo-
sen 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.
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Totes aquestes situacions estan enrederint la millora 
d’aquesta via, tot i està previst el pressupost de l’obra, 
i un cop realitzat el procés d’informació pública i l’in-
forme d’impacte ambiental des de juliol de 2007. La 
paralització de les obres d’acondicionament de la via 
comarcal C-242 està provocant que tant organitzaci-
ons empresarials i professionals, com administracions 
públiques de la zona estiguin reclamant la finalització 
d’aquesta infraestructura. 

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, agilitzar el procés del projecte de 
millora de la C-242 per tal que les obres d’acondiciona-
ment d’aquesta via concloguin a finals de l’any 2009.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafel Luna i Vivas

Proposta	de	resolució	sobre	el	replan-
tejament	del	Pla	d’actuació	per	a	la	mi-
llora	de	la	qualitat	de	l’aire	als	municipis	
decla	rats	zones	de	protecció	especial	
de	l’ambient	atmosfèric
Tram. 250-01736/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 46980 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Santi Rodríguez i Serra, 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 Medi 
Ambient i Habitatge: 

exposiCió de motius

El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’objec-
tiu de reduir la contaminació per òxids de nitrogen i de 
partícules en suspensió, va aprovar un pla de d’actuació 
per a la millora de la qualitat de l’aire a 40 municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El pla s’emmarca 
en el conjunt d’iniciatives del Govern que tenen com a 
objectiu la reducció de la contaminació atmosfèrica.

El pla d’actuació contempla 73 mesures establertes per 
reduir els nivells d’òxid del nitrogen i de partícules en 
suspensió fan referència a la gestió del transport terres-
tre, aeri i marítim, les activitats industrials i energèti-
ques, l’àmbit domèstic, la prevenció i la sensibilització. 

El conseller Política Territorial i Obres Públiques es va 
comprometre amb les associacions municipalistes a no 
tirar endavant cap ARE sense el consens i el vist i plau 
de l’Ajuntament del municipi afectat.

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 del Vallès Oriental, 
l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Sant Celoni, 
per tal de respectar l’opinió dels celonins i celonines 
expressada democràticament a través d’una consulta 
popular el passat 25 de gener.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Jordi 
Cuminal i Roquet, diputat del G. P. de CiU; Carles Sala 
i Roca, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
de	la	tramitació	del	projecte	de	millora-
ment	de	la	carretera	C-242
Tram. 250-01735/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 46979 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

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 
Política Territorial: 

exposiCió de motius

La Generalitat de Catalunya té previst realitzar obres de 
millora a la carretera comarcal C-242. La rehabilitació 
de la via que uneix les comarques del Baix Camp, el 
Priorat y el Segrià és vital per a la part sud de les Gar-
rigues i del Baix Camp.

El tram de la C-242 entre l’Alforja (Baix Camp) i Tor-
rebesses (Segrià) havia d’estar finalitzat per aquest any 
2009, però de moment, tan sols hi ha un compromís 
del Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques, anunciat el passat mes de juliol de 2008, en el 
que s’assegurava que els moviments de terra per iniciar 
les obres començarien el proper any, un cop redactat el 
projecte previst pel 2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’amplia-
ció	de	capital	públic	de	Comercial	de	la	
Forja,	SA
Tram. 250-01737/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 46981 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Enric 
Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposta de resolució per tal que si-
gui substanciada en la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme: 

exposiCió de motius

L’empresa Comercial de la Forja SA (Comforsa), par-
ticipada en la pràctica totalitat del seu capital per l’em-
presa pública de la Generalitat «Avançsa», està aplicant 
actualment ERO’s temporals en les seves plantes dos 
i tres situades a Campdevànol i Ripoll i ha anunciat 
recentment que la planta número quatre d’aquesta em-
presa, situada també a Campdevànol, es veurà afecta-
da per un expedient de regulació d’ocupació temporal 
(ERO) que s’aplicarà durant els quinze mesos vinents 
i que afectarà 85 treballadors dels 134 que te actual-
ment la planta. Tots aquest Expedients de Regulació 
d’Ocupació són conseqüència de la important baixada 
de comandes que pateix aquesta empresa dedicada al 
sector de l’automoció.

Però els ERO’s aplicats actualment per Comforsa i el 
anunciat aquests últims dies no és tot ja que tot apunta 
que l’empresa al·legant raons productives podria pre-
sentar en els propers dies un pla de viabilitat que in-
clouria 80 acomiadaments. Les persones que perdrien 
la feina definitivament serien dels tres centres de Ripoll 
i Campdevànol.

Les dificultats que està travessant l’empresa Comfor-
sa no són noves, i l’any passat desprès d’un seguit de 
mobilitzacions per part dels treballadors demanant a la 
Generalitat que no privatitzés l’empresa sinó que incre-
mentes la seva participació fent efectiva una ampliació 
de capital.

El Conseller de Innovació, Universitat i Empresa, Jo-
sep Huguet, es va comprometre el mes d’octubre a fer 
efectiva aquesta ampliació de capital a través de l’em-
presa pública «Avançsa». Així doncs, la Generalitat es 
va comprometre a aportar entre 4 i 6 milions d’euros 
de nou capital.

Entre totes aquestes mesures, la més coneguda i que 
més incidència ha ocasionat entre els ciutadans, és la 
limitació a fins a 80 quilòmetres per hora en la totalitat 
de la xarxa viària de l’Àrea Metropolitana.

Més d’un any i mig després de l’adopció d’aquest pla 
de mesures, els resultats de les actuacions adoptades 
pel Govern de la Generalitat no han donat els resultats 
desitjats. L’emissió d’òxids de nitrogen la reducció no 
ha arribat al 4% quant les previsions del Govern eren 
d’un 17 per cent. Cal destacar que tot i reduir-se els 
desplaçaments dels ciutadans amb vehicles privats a la 
Regió Metropolitana de Barcelona en un 9 per cent, els 
objectius del Govern no s’han assolit.

Davant la ineficàcia de les accions del Govern encami-
nades a reduir la contaminació en l’aire, lluny de recti-
ficar, en els últims mesos s’han adoptat altres actuacions 
que limiten encara més la velocitats de les principals 
vies d’accés de la ciutat de Barcelona, sense que això 
doni solucions a la contaminació atmosfèrica existent 
en aquesta zona de Catalunya.

El conjunt d’actuacions del Govern, han estat fortament 
contrastades, per experts, i per la societat civil, que des 
d’un principi van manifestar la poca utilitat de les ma-
teixes. Les dades del Govern així ho demostren, el que 
fa necessari el replantejament del pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire a 40 municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

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: 

1. Analitzar de manera conjunta, el resultat de les 73 
mesures previstes al Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire a 40 municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.

2. Suprimir del Pla d’actuació per a la millora de la qua-
litat de l’aire, aquelles mesures que s’hagin demostrat 
ineficaces per a l’objectiu establert.

3. Realitzar un informe anual, que haurà d’enviar-se al 
Parlament, en el que es reculli el resultat de la imple-
mentació de les 73 mesures existents al Pla d’actuació 
per a la millora de la qualitat de l’aire de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Santi Rodríguez i Serra
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significa deixar sense futur molts pagesos i joves agri-
cultors que confien en el regadiu per continuar la seva 
activitat.

Plenament conscients que s’han de complir les directi-
ves europees relatives a la conservació de les aus silves-
tres, també cal cercar un equilibri entre aquests valors 
mediambientals i el desenvolupament econòmic i social 
del territori. Equilibri, difícil i complex, que no passa 
tant per ampliar les àrees de la proposta de l’Acord de 
Govern de setembre de 2006 com, en major grau, per 
les mesures mediambientals i el caràcter amb què s’apli-
quin els plans especials de protecció del medi natural i 
del paisatge d’aquestes.

En aquest moment es treballa amb urgència per donar 
resposta al requeriment de la Comissió i aquí es corre el 
perill d’acceptar una solució poc meditada, tot i que ara 
pugui semblar la més fàcil i acceptable per les entitats 
ecologistes i per la Comissió Europea, en la mesura que, 
en realitat, es tracta d’un aplanament.

La situació de molts pagesos que tenen l’expectativa 
de regar les seves terres i que en cas d’ampliar-se les 
zones ZEPA, es veuran condemnats a abandonar la seva 
activitat perquè sense aigua no hi haurà en el futur agri-
cultura possible.

És imprescindible que a part del necessari consens en-
tre el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural, i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
es busqui també el de les entitat ecologistes, doncs una 
resposta conjunta i consensuada de totes les possibilitats 
d’acceptació per part de la Comissió Europea.

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 admetre cap ampliació de les 26.215 hectàrees 
proposades per l’Acord de Govern de 5 de setembre de 
2006 per a la Xarxa Natura 2000 de l’àrea del sistema 
de reg Segarra-Garrigues, atès que ja recull les àrees 
crítiques i estèpiques de les IBA 142 i 144, així com 
reclamar al Govern de l’Estat que mantingui aquesta 
mateixa posició.

2. Ordenar l’elaboració immediata dels plans especials 
de protecció del medi natural i del paisatge de cada 
àrea amb la participació de la Comunitat de General de 
Regants i de les entitats ecologistes, preveient la seva 
participació activa en la futura gestió.

3. Permetre, per tal d’assolir una agricultura eficient i de 
futur, una dotació que faciliti la llibertat de cultiu, atès 
que el mercat es dinàmic i canviant i els cultius s’hi ha 
de poder adaptar en tot moment, amb aigua suficient 
per a les explotacions, ja que com a reg localitzat i per 
tant eficient, el sistema de reg Segarra-Garrigues, amb 
dotació de transformació és plenament compatible amb 
la protecció mediambiental de les àrees ZEPA.

4. Destinar els recursos econòmics necessaris per as-
segurar l’equilibri entre el desenvolupament econòmic 

Aquesta ampliació però no s’ha fet efectiva i costa d’en-
tendre que la Generalitat vagi demorant d’aquesta ma-
nera una mesura que aportaria liquiditat a una empresa 
del sector del metall, auxiliar del sector de l’automoció, 
sector el qual necessita el suport i l’ajuda de l’adminis-
tració per a poder garantir la seva continuïtat.

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 que de manera urgent faci efectiva, a través 
de l’empresa pública «Avançsa», l’ampliació de capital, 
per un import de 6 milions d’euros, de l’empresa Co-
mercial de la Forja SA (Comforsa).

Parlament de Catalunya, 13 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Enric Millo i Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	la	protec-
ció	d’ocells	silvestres	a	la	zona	de	rega-
diu	del	canal	Segarra-Garrigues
Tram. 250-01738/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 47007 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodrí-
guez i Serra, Jordi Montanya i Mías, diputats, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra presenta la següent Proposta de 
resolució per tal que sigui substanciada a la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge: 

exposiCió de motius

El territori de Lleida està rebent amb molta preocupa-
ció les notícies sobre les negociacions que es duen a 
terme entre per una banda el representants del Govern 
de la Generalitat, el Govern de l’Estat i per l’altre els 
representants de la Comissió Europea en relació a la 
carta d’emplaçament al Govern d’Espanya, referent al 
compliment de la sentència de 18 de desembre de 2007, 
d’incompliment de la Directiva 79/409/CEE de con-
servació d’aus silvestres a la zona de regadiu del Canal 
Segarra-Garrigues.

L’acord del Govern de la Generalitat de 5 de setembre 
de 2006 va designar 26.215 hectàrees de l’àrea de reg 
del canals Segarra-Garrigues com a zones d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA), per formar part de la 
xarxa Natura 2000. Ara, la Comissió pretén ampliar 
aquesta zona amb 20.000 hectàrees més, la qual cosa 
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gislació pròpia reguladora dels polígons industrials. Es 
del tot imprescindible que la llei que impulsi el Govern 
reguli, entre d’altres, els aspectes següents: 

– paràmetres mínims que han de complir els polígons

– normes de circulació, aparcament i senyalització

– règim d’usos

– criteris d’ubicació

– normes de seguretat

– línies de finançament específiques per a la millora 
de la seguretat, l’enllumenat i la circulació dins els po-
lígons.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya presenta la següent: 

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
en el termini màxim de quatre mesos, el projecte de llei 
de Polígons Industrials de Catalunya que, tot respectant 
l’autonomia local, reguli amb caràcter de mínims els 
paràmetres que han de complir els polígons, els cri-
teris d’ubicació, les normes de seguretat i circulació, 
les regles d’aparcament, el règim d’usos i les línies de 
finançament per a la millora dels mateixos.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	els	plans	
de	seguretat	locals
Tram. 250-01740/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 47169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Montserrat Nebrera González, Jordi Montanya i 
Mías, Diputats, d’acord amb allò que preveuen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana: 

exposiCió de motius

La Llei 4/2003, de 7 d’abril de 2003, d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya, disposa, en 
el seu article 10, com una de les funcions de les juntes 
locals de seguretat l’elaboració i aprovació del Pla de se-
guretat local i dels plans d’actuació específics que siguin 

i social de les terres de Lleida, mitjançant el projecte 
del canal Segarra-Garrigues que tant ha de servir al 
desenvolupament del sector agrari, als abastaments de 
poblacions, a les indústries de transformació, etc. Alho-
ra destinar els recursos econòmics suficients per a una 
adequada protecció de les àrees ZEPA, mitjançant les 
mesures incorporades als corresponents plans especials 
de protecció del medi natural i del paisatge.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez i Ser-
ra, Jordi Montanya i Mías

Proposta	de	resolució	sobre	el	projecte	
de	llei	de	polígons	industrials
Tram. 250-01739/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 47013 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, i Josep Llobet Navarro, Diputat, d’acord amb el 
que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposta de resolució per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Política 
Territorial i Obres Públiques: 

exposiCió de motius

Catalunya disposa d’una xarxa molt àmplia de polígons 
industrials, que s’estén a la pràctica totalitat dels termes 
municipals. L’activitat econòmica que gira al voltant dels 
polígons industrials suposa un actiu molt important per 
els municipis, sobretot per els municipis petits, al gene-
rar un flux de moviment de mercaderies gens menys-
preable i potenciar en molts casos serveis connexes amb 
els negocis que s’ubiquen en els mateixos polígons, com 
ara restaurants, bars, benzineres, botigues de convenièn-
cia i d’altres.

Malgrat aquesta realitat, el cert es que no existeix a 
Catalunya una regulació sobre els polígons industrials. 
Com a molt són els propis plans d’ordenació urbanística 
municipal els que preveuen l’existència dels polígons 
industrials, preveuen la seva dimensió, regulen els seus 
usos, concreten la seva ubicació i regulen altres varia-
bles, que tot plegat es configuren com a la única norma-
tiva reguladora d’aquests.

És per aquest motiu que, de la mateixa manera que a 
la VII legislatura (2003-2006) es va aprovar la llei de 
millora de barris, centrada en rehabilitar els nuclis ur-
bans de les localitats catalanes, especialment els barris 
antics, hom entén del tot necessari disposar d’una le-
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administracions locals responsables dels plans de se-
guretat local.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Montserrat Nebrera 
González, Jordi Montanya i Mías

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	personal	dels	òrgans	jurisdiccionals	
del	Vendrell	(Baix	Penedès)
Tram. 250-01741/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 47176 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

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, Montserrat Nebrera Gon-
zález, Diputats, d’acord amb allò que preveuen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana: 

exposiCió de motius

El nou equipament judicial de la població de El Ven-
drell (Baix Penedès) està acollint en aquests últims dies 
els diversos òrgans jurisdiccionals d’aquesta població 
després de la finalització de les obres de construcció 
d’aquest nou equipament. Les noves instal·lacions do-
naran més espais a l’activitat judicial, així com facilitarà 
el seu ús per part dels ciutadans que necessitin realitzar 
algun tipus de gestió davant aquests organismes.

No obstant a les noves instal·lacions judicials, els òrgans 
jurisdiccionals de El Vendrell continuaran mantenint 
la manca de personal, el que està provocant una acu-
mulació dels casos que han de tramitar. La situació en 
la que es troben els jutjats d’aquesta població del Baix 
Penedès està considerada per àmbits del propi sector 
judicial com de insostenible.

Per tal de fer front a la situació de col·lapse que viuen els 
jutjats de El Vendrell, des del Departament de Justícia, 
es van assignar més personal a aquests òrgans, per tal de 
agilitzar la seva activitat com a reforç al personal propi 
d’aquests jutjats. Aquest reforç, però s’ha retirat sense 
haver millorat la situació de col·lapse d’aquests jutjats.

La saturació en els jutjats de El Vendrell és especial-
ment significativa en les oficines de tramitació civil, 
on només en el passat any, els casos van augmentar 
en més de mil. En la memòria judicial, es va posar de 
manifest que en els jutjats de El Vendrell es supera en 
un 47 per cent el mòdul d’entrada d’assumptes civils 

procedents en el seu àmbit respectiu, i fer el seguiment i 
avaluació d’aquests mitjançant un informe anual.

L’esmentada llei contempla que en els municipis on hi 
hagi policia local ha d’existir una junta local de segu-
retat com òrgan col·legiat de col·laboració i coordinació 
general dels diversos cossos de policia i els altres serveis 
de seguretat que operen en el territori i de participació 
ciutadana en el sistema de seguretat.

La importància dels plans de seguretat local eradica 
en el fet que han de preveure les previsions generals 
de riscs en l’àmbit municipal de seguretat ciutadana, 
d’emergències, de seguretat viària i altres que afectin 
a la convivència ciutadana i a la seguretat de persones 
i béns. Tanmateix, ha de contemplar les accions per a 
fer-hi front així com les persones i autoritats responsa-
bles de la seva coordinació i execució. Per tant, els plans 
de seguretat local esdevenen uns instruments cabdals 
per garantir i millorar la seguretat en els municipis de 
Catalunya.

En el mes de juliol de 2006, es va aprovar el Pla General 
de seguretat de Catalunya 2006-2007 i en el mes de de-
sembre de 2008 el corresponent al període 2008-2011. 
L’article 15 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, disposa que 
el Pla general de seguretat de Catalunya ha d’establir 
les directrius i els criteris tècnics per a l’elaboració dels 
plans locals i regionals de seguretat.

Malgrat les disposicions legals, la realitat durant tots 
aquells anys en aquest àmbit no pot ser més desencisa-
dora. En tot Catalunya, només el municipi de Mataró ha 
aprovat i homologat el seu Pla de seguretat local, pro-
jecte finalitzat a finals de l’any 2003, fruit d’una prova 
pilot on el Govern de la Generalitat va esmerçar tots 
els seus esforços.

Durant aquest temps, diversos ajuntaments s’han adre-
çat al Govern de la Generalitat per tal d’obtenir el su-
port econòmic, atès el seu elevat cost, i d’assessorament 
necessari. Però, la realitat ha estat que el Govern de la 
Generalitat no ho ha prestat.

La importància de la matèria obliga al Govern de la 
Generalitat a establir com una prioritat l’elaboració dels 
plans de seguretat local ja que és un instrument bàsic 
per garantir la seguretat dels ciutadans i dels seus béns 
així com perquè ha de permetre una avaluació de les po-
lítiques de seguretat pública en els nostres municipis.

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: 

1. Establir la col·laboració necessària i imprescindible 
amb els Ajuntaments per tal que, amb la màxima cele-
ritat, es puguin aprovar els plans de seguretat local.

2. Disposar d’una línia de finançament específica adre-
çada als Ajuntaments per a la redacció dels plans de 
seguretat local.

3. Impartir des de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya cursos específics adreçats al personal de les 
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Vilafranca del Penedès és una capital de comarca de 
prop de 40.000 habitants i el conjunt de la comarca de 
la qual és referència, l’Alt Penedès, arriba als 100.000 
habitants. Molts dels trens que provenen de Barcelo-
na, en especial, els de la línia C7 de rodalies, finalit-
zen el seu trajecte a Martorell a pocs quilòmetres de 
Vilafranca del Penedès i de Sant Sadurní d’Anoia, les 
dues principals localitats de la comarca. La prolonga-
ció d’aquesta línia C7 fins a Vilafranca permetria aug-
mentar les freqüències de circulació de RENFE a la 
comarca i evitar que moltes persones que es desplacen 
a Barcelona per treballar o estudiar optin directament 
pel vehicle privat.

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 reclamar al Govern de l’Estat l’increment 
de les freqüències de circulació de trens de la línia C4 
de Rodalies entre Barcelona i Vilafranca del Penedès 
o alternativament la prolongació de la línia C7 de ro-
dalies des de Martorell fins a Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès).

Palau del Parlament de Catalunya, 17 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	de	diversos	trams	de	la	línia	de	
Ferrocarrils	de	la	Generalitat	entre	Mar-
torell	i	Igualada	i	sobre	la	introducció	
del	sistema	de	seguretat	ATP	en	les	lí-
nies	del	Baix	Llobregat	i	l’Anoia
Tram. 250-01743/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 47182 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposta de resolució, per tal que sigui 
substanciada a la Comissió de Política Territorial.

exposiCió de motius

La modificació dels horaris de la línia de tren entre Bar-
celona i Igualada de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya ha comportar que els viatges hagin augmentat 
el temps de recorregut, trigant més per fer aquest trajec-

que el Consell General del Poder Judicial estableix per 
cada jutjat. En el mateix sentit, el nivell resolutiu dels 
jutges ha superat el 120 per cent dels mòduls previstos 
pel òrgan de govern dels jutges a Espanya.

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 ampliar el personal al servei dels 
diversos òrgans jurisdiccionals de El Vendrell per tal 
de millorar la situació de col·lapse que pateixen el que 
contribuirà a garantir un servei adequat als ciutadans 
d’aquest partit judicial.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i Vivas, 
Montserrat Nebrera González

Proposta	de	resolució	sobre	el	servei	
de	rodalia	de	Renfe	entre	Vilafranca	del	
Penedès	i	Barcelona
Tram. 250-01742/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 47181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

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.

exposiCió de motius

La xarxa de rodalies de Barcelona té greus deficiències 
fruit de l’escàs manteniment a que ha estat sotmesa en 
els darrers anys i a les intervencions sobre la xarxa que 
han provocat les obres de l’AVE.

Una de les línies que amb menor inversió ha estat la 
línia Barcelona - Martorell - Vilafranca - Sant Vicenç 
de Calders que correspon amb la línia 4 de rodalies. 
Això fa que les connexions del Penedès amb Barcelona 
siguin molt deficients. En concret les circulacions amb 
origen o destí a Vilafranca del Penedès es limiten a dues 
cada hora o fins i tot en algunes franges horàries, els 
trens passen amb una freqüència casi horària. Es fa del 
tot necessari incrementar aquesta freqüència de circu-
lacions, ja que aquesta és una zona de gran creixement 
de l’entorn metropolità.

Fascicle segon
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Proposta	de	resolució	sobre	l’aïllament	
acústic	i	de	protecció	contra	vibracions	
a	la	línia	de	Ferrocarrils	de	la	Generalitat	
al	pas	pel	barri	de	Sant	Hilari,	d’Abrera	
(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01744/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 47183 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposta de resolució, per tal que sigui 
substanciada a la Comissió de Política Territorial.

exposiCió de motius

Recentment ha entrat en servei el desdoblament de la via 
de FGC entre Martorell i Olesa de Montserrat. Aquest 
desdoblament es molt proper a molts habitatges al seu 
pas pel terme municipal d’Abrera. En el seu moment, 
el Departament es va comprometre a instal·lar pantalles 
acústiques que esmorteïssin el soroll. Però, les panta-
lles que s’han instal·lat no són suficients i les que hi ha 
no fan correctament la seva feina.

El barri més afectat és el barri de Sant Hilari on no no-
més el soroll, sinó també les vibracions afecten a la zona 
residencial. Les actuacions previstes tant en el Estudi 
acústic del desdoblament com en el Estudi d’efectivitat 
de les mesures antivibratòries del desdoblament s’han 
manifestat insuficients pels veïns, tot i que el departa-
ment defensa la seva absoluta eficiència.

Tanmateix, l’aïllament acústic i de vibracions s’ha instal-
lat només en zones de canvi d’agulles i prop de resi-
dències, però a no a zones urbanes on està prevista la 
construcció d’habitatges de protecció oficial per part de 
l’Incasol, com és el tram comprès entre l’estació d’Abre-
ra i el cementiri d’aquesta localitat.

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

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a revisar i incrementar les mesures d’aïllament 
acústic i de protecció contra vibracions en el tram de la

te, ja que ara els combois s’aturen a totes les estacions 
del recorregut. Això comporta un increment al voltant 
de 10-15 minuts.

També és cert que s’ha aconseguit millorar la freqüència 
de pas dels trens, incrementant una circulació més cada 
hora, el que millora les possibilitats de comunicació, 
especialment a primera hora del matí.

Però la major durada del trajecte afecta especialment 
a les localitats de la línia de l’Anoia que han vist com 
el temps de viatge s’incrementa. Per millorar aquesta 
freqüència de pas, és necessari duplicar la via en algun 
tram com s’ha fet a la línia del Llobregat entre Martorell 
i Olesa de Montserrat. En el tram entre Martorell i Igua-
lada, la línia podria desdoblar-se amb menys dificultat 
ja que tant l’orografia com el fet que la línia circuli per 
espais menys poblats, facilitaria la duplicació de la via 
o buscar recorreguts alternatius.

Un altre manera d’escurçar el temps del viatge passa 
per instal·lar nous sistemes de seguretat en la xarxa de 
FGC de Llobregat-Anoia. Aquestes línies funcionen ac-
tualment amb els sistemes de Frenat Automàtic Puntual 
(FAP) i Bloqueig Manual Local o més conegut com a 
Bloqueig Telefònic. La introducció del sistema de se-
guretat ATP (Automàtic Train Protection) milloraria 
la seguretat de la xarxa i permetria una major velocitat 
comercial.

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. Iniciar els tràmits pel desdoblament progressiu de di-
versos trams de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat 
entre Martorell i Igualada (Anoia).

2. Introduir el sistema de seguretat ATP (Automàtic 
Train Protection) en les línies de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat del Llobregat i l’Anoia.

Palau del Parlament de Catalunya, 17 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro
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pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar suport econòmic a la construcció del 
complex formatiu del Campus del Motor de Castellolí 
(Anoia).

Palau del Parlament de Catalunya, 17 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez i Ser-
ra, Josep Enric Millo i Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	dotació	pressupostària	dels	ajuts	
de	les	convocatòries	del	2009	i	el	2010	
del	Pla	d’iniciatives	de	dinamització	co-
marcal	per	a	l’Anoia
Tram. 250-01746/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 47191 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Santi Rodríguez i Serra, 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 22 de gener de 2008, el Govern de la Generalitat va 
aprovar el Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal a 
les quatre comarques de Catalunya amb majors necessi-
tats de reactivació econòmica, entre elles l’Anoia.

Entre els objectius del Pla, està l’estímul de l’activitat 
econòmica i empresarial de la comarca, mitjançant el 
suport del teixit productiu i la producció local, així com 
desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi 
la permanència de la població al territori.

En aquest sentit, el Pla preveu la realització d’una con-
vocatòria anual, durant tres anys, destinant un total de 
6 milions d’euros a aquesta comarca, el 75% dels quals 
en forma de préstecs en condicions preferents, i el 25% 
restant en forma de subvenció a la inversió.

Pel que fa als ajuts adreçats a l’àmbit del sector públic, 
l’any 2008, van concórrer a la convocatòria un total de 
26 projectes, per un import de més de 40.900.000 euros, 
atorgant-se ajuts només a 4 entitats públiques, per valor 
de 123.621 euros, el que representa un 0,3% del valors 
de les inversions previstes pels projectes presentats.

Pel que fa als ajuts adreçats a l’àmbit empresarial, l’any 
2008 van concórrer a la convocatòria un total de 39 pro-

línia de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) al seu pas 
pel barri de Sant Hilari d’Abrera (Baix Llobregat).

Palau del Parlament de Catalunya, 17 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	
econòmic	a	la	construcció	del	complex	
formatiu	del	Campus	del	Motor	de	Cas-
tellolí	(Anoia)
Tram. 250-01745/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 47189 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodrí-
guez i Serra, Josep Enric Millo i Rocher, diputat del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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 en la Comis-
sió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme: 

exposiCió de motius

El Parc Motor de Castellolí (Anoia) ha incorporat un 
projecte de Campus del Motor que consistirà en un 
complex formatiu que vol ser referència nacional i in-
ternacional en el món del motor de competició.

EL Consell Comarcal de l’Anoia ha impulsat la redacció 
del projecte de Campus del Motor que té com a objectiu 
la formació d’especialistes del món de la competició del 
motor, de la gestió i tecnificació esportiva, la mecànica i 
carrosseria de la competició i tot allò relacionat amb la 
formació i especialització en el sector del motor.

Aquest projecte de Campus s’ubicaria junt al circuit 
de Castellolí i segons el projecte elaborat per encàrrec 
del Consell Comarcal, la superfície total del projecte 
ocuparia prop de 10.000 metres quadrats, perfecta-
ment integrats en l’entorn i el projecte restaria obert 
a la instal·lació d’empreses de serveis i del sector que 
volguessin instal·lar-se.

En el passat, la Generalitat de Catalunya ha fet impor-
tants aportacions a la construcció del ParcMotor de Cas-
tellolí (Anoia), però la construcció del campus represen-
taria un perfecte complement per al desenvolupament 
de tot el projecte i per a propiciar noves alternatives 
econòmiques en una comarca com l’Anoia que és de les 
més afectades per la destrucció del teixit industrial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 
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obligatoris que s’hagin de desplaçar a centres docents 
del mateix municipi, però distants del seu lloc de resi-
dència, en l’anomenat «transport no obligatori». Aquest 
transport escolar no obligatori és una competència de la 
Generalitat que va delegar als consells comarcals.

Així doncs, i tot i que aquest decret estableix que el 
transport escolar, només ha de ser obligatòriament gra-
tuït per aquells escolars que s’hagin de desplaçar a cen-
tres d’altres municipis, a Castelló d’Empúries defensen 
que entre el nucli i Empuriabrava hi ha molta distància, 
i per això reivindiquen el dret a tenir transport escolar 
gratuït com els escolars dels pobles del voltant. I és que 
pel municipi, hi circulen diàriament 12 autocars que 
transporten uns 700 escolars del nucli d’Empuriabrava 
fins al centre de Castelló, on se situen les escoles.

En aquests moments, el Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà és qui està finançant aquest transport escolar, però 
ja ha anunciat que només pagarà l’autobús fins el 31 de 
març, i a partir d’aleshores, només té previst finançar-ne 
un 50%. A partir de llavors, pretenen que les famílies 
en paguin la meitat, havent de fer front a un cost d’entre 
40 cèntims i 2 euros diaris.

Per aquest motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a revisar a l’alça les aportacions econòmiques 
al Consell Comarcal de l’Alt Empordà en concepte de 
transport escolar destinades al municipi de Castelló 
d’Empúries, per a poder-ne garantir la seva gratuïtat.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’assump-
ció	de	les	despeses	d’electricitat	de	la	
Comunitat	de	Regants	de	la	Zona	Orien-
tal	de	la	Terra	Alta	fins	que	el	rec	oriental	
de	la	comarca	abasti	nou	mil	hectàrees
Tram. 250-01748/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’AgRiCultuRA, RAmAdeRiA 
i pesCA

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Pallarès i 
Povill, 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

jectes per un import de més de 38.600.000 euros, ator-
gant-se ajuts a 8 empreses per valor de 341.000 euros, 
el que representa un 0,88% del valor de les inversions 
previstes, si bé també s’han atorgar 15 ajuts per l’import 
dels interessos dels préstecs que podran sol·licitar les 
empreses.

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
creiem que és un bon símptoma que la quantitat de pro-
jectes que han concorregut a la convocatòria hagi estat 
tant elevat, ja que és un reflex de la capacitat emprene-
dora tant dels sector públic, com privat d’aquesta co-
marca, i en conseqüència considerem important aquesta 
voluntat que es desprèn del territori de tirar endavant, 
tant iniciatives públiques com privades per dinamitzar 
la comarca, i corregir aquells elements desfavoridors 
que van provocar la seva inclusió en aquest Pla.

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 de Catalunya a incrementar substancialment 
la dotació pressupostària dels ajuts, tant directes com 
a través dels préstecs en condicions preferents de les 
convocatòries de 2009 i 2010, del Pla d’Iniciatives de 
Dinamització Comarcal a la comarca de l’Anoia.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	transport	escolar	a	Castelló	d’Empú-
ries	(Alt	Empordà)
Tram. 250-01747/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47202 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió de polítiCA teRRitoRiAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Eudald Casadesús i 
Barceló, diputat del Grup Parlamentari 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.

pRopostA de ResoluCió sobRe lA gRAtuïtAt del tRAns-
poRt esColAR A CAstelló d’empúRies

exposiCió de motius

El decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 
servei escolar de transport per tal de facilitar el despla-
çament de l’alumnat en l’educació obligatòria, preveu 
que, en funció de les consignacions pressupostàries, 
es pot facilitar el transport a alumnes d’ensenyaments 



Núm. 414 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de març de 2009

53

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reconei-
xement	del	dret	a	la	baixa	laboral	dels	
tutors	legals	dels	nens	que	pateixen	ma-
lalties	greus	mentre	duri	llur	hospitalit-
zació
Tram. 250-01749/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47204 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió de sAlut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat 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

La Carta europea dels drets dels nenes i nenes hospita-
litzats, aprovada el 13 de maig del 1986 pel Parlament 
Europeu, reconeix el dret a estar acompanyats pels seus 
pares o substitut el màxim temps possible mentre duri 
la seva estada i ingrés hospitalari.

És de sentit comú que en casos de diagnòstic de càncer 
infantil i d’altres malalties greus, la presència del pare 
o de la mare és imprescindible per al nen o nena, i de 
gran ajuda per al propi sistema sanitari.

Per tot l’exposat, 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 dur a terme totes les actuacions necessàries 
per tal que, en el cas de diagnòstic de càncer i/o altres 
malalties greus, i en cas d’hospitalització, sigui reco-
negut el dret a la baixa laboral d’un dels pares o tutor 
legal, en el període de temps que duri l’hospitalització 
del nen o nena

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

exposiCió de motius

Una de les obres que ha generat més il·lusió i un cert 
grau d’optimisme a la comarca de la Terra Alta ha estat 
el Reg oriental de la Terra Alta. Aquesta obra va ser 
una aposta de futur, endegada als anys 90 i que posava 
en funcionament les primeres hectàrees en reg al terme 
municipal de la Pobla de Massaluca l’any 2003.

Aquest reg ha portat moltes campanyes de promoció per 
tal que els propietaris apuntin el major nombre d’hec-
tàrees. La feina que han fet les comunitats locals de re-
gants i la pròpia Comunitat general de regants ha estat 
notable.

Aquest reg està posat en una comarca que fins aleshores 
no tenia mentalitat de reg. Posat a una terra de secà i 
amb una orografia molt complicada, amb una mitjana 
d’edat dels pagesos bastant elevada ha comportat que el 
ritme per apuntar les primeres hectàrees fos lent.

Ara ja s’estan regant un bon nombre de finques però 
aquestes no arriben al 50% del total de la superfície de 
reg, ja que les obres, en molts casos, per modificacions 
de projectes i augments de la superfícies de reg han 
sofert retards considerables.

Les despeses fixes que ha de suportar la comunitat ge-
neral i els propis regants és a part del consum de l’aigua 
i el manteniment de la xarxa, és la tarifa elèctrica que 
ha passat a ser un mal de cap per als regants.

Aquest reg agafa l’aigua del riu Ebre des de la captació 
fins a la primera bassa de la Pobla de Massaluca on hi 
ha un desnivell de més de 250 metres. Aquest cost fix 
ara l’han de pagar els propietaris que reguen però tenint 
en compte que aquests no arriben al 50% del total de la 
superfície que en un futur podran regar.

Això comporta que el cost sigui a hores d’ara inassolible 
pels pagesos. Si a més hi sumem l’augment del 100% 
del cost de l’aigua aplicat a partir del gener del 2008 i 
la crisi que pateix el sector, provoca que la gent no signi 
nous contractes per posar més hectàrees en regadiu, i fa 
dubtar la viabilitat de les explotacions agràries

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 assumir, 
mitjançant un ajut directe a la Comunitat de general de 
regants de la Terra Alta, el cost de la totalitat de la des-
pesa d’electricitat, fins que el reg oriental de la comarca 
arribi a la quantitat de 9.000 hectàrees de regadiu.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Pallarès i Povill
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	el	resta-
bliment	de	la	gratuïtat	de	l’examen	de	
salut	i	del	certificat	necessari	per	a	ac-
cedir	al	Programa	de	termalisme	social	
de	l’Imserso
Tram. 250-01751/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47206 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió de sAlut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Francesc Sancho i Se-
rena, i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Proposta de resolució.

exposiCió de motius

Des del passat mes d’abril de l’any 2008 l’examen de 
salut i certificat acreditatiu, necessari per a poder parti-
cipar en el programa de termalisme social de l’Imserso i 
que la gent gran pugui gaudir dels serveis termals d’una 
manera gratuïta, ha deixat de ser gratuït, cobrant-se a 
11,55 euros per persona.

La gent gran no disposa d’un poder adquisitiu precisa-
ment elevat, i menys en temps de crisi. L’actual sistema 
de pensions és insuficient, i això s’agreuja quan només 
hi ha un membre amb una sola pensió. Des de fa molts 
anys s’intenten donar facilitats a aquest col·lectiu per 
tal d’intentar millorar la seva qualitat de vida, amb des-
comptes, o fins i tot la plena gratuïtat, de molts serveis 
oferts des del sector públic.

L’increment d’11,55 euros per aquest informe suposa 
una passa enrera en aquest procés d’afavorir i millorar 
la qualitat de vida a la gent jubilada. Al ser un sector 
generalment dèbil econòmicament, per moltes persones 
aquest cost és força important, i més encara si la sol-
licitud la fan els dos membres de la família. La quantitat 
d’11,55 euros si la demana una persona o 23,05 euros 
si la demanen els dos membres suposa una càrrega im-
portant en salaris que en molts casos no sobrepassen els 
500-600 euros. A més, en cas que la sol·licitud no sigui 
admesa, aquesta quantitat no és reemborsada.

A més, cal considerar el greuge comparatiu i discrimi-
natori que pateix la gent gran de Catalunya respecte 
les altres comunitats autònomes de l’Estat, on aquest 
examen de salut i el certificat acreditatiu per participar 
en programes termals sí que són gratuïts.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

Proposta	de	resolució	sobre	la	informa-
ció	i	la	sensibilització	sobre	la	llengua	
pròpia	de	Catalunya	als	artistes	que	ac-
tuen	en	equipaments	culturals
Tram. 250-01750/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió de polítiCA CultuRAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Marta Alòs i Lò-
pez, Diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

exposiCió de motius

En la desena edició del Festival Mil·lenni que es va ini-
ciar el 16 de desembre de l’any passat i que clourà 27 
d’abril d’enguany amb l’espectacle de Pasión Vega, una 
vegada més Catalunya ha pogut gaudir d’intèrprets cata-
lans com Antònia Font, Raimon, La Locomotora Negra i 
la Coral Sant Jordi, així com també d’artistes emergents 
com Xavier Baro o Roger Mas. També s’ha pogut gau-
dir d’artistes com Ayo, Gotan Project, Tracy Chapman, 
Maria Dolores Pradera o Los chicos del Coro.

En les actuacions d’intèrprets que no provenen de Cata-
lunya o dels Països de parla catalana, traspua en aquests 
un desconeixement total de la llengua pròpia del nostre 
país, un fet que sobta a molts assistents. Per posar un 
exemple, en l’actuació de Los chicos del coro, no hi va 
haver cap detall per la llengua catalana, ni tan sols un 
«Bona nit» va dir el seu director. Sí que hi va haver, 
però, presentacions en francès i en castellà.

Com sigui que el Pla de Política lingüística del Govern 
de la Generalitat determina el foment de la nostra llen-
gua en totes les vessants de la nostra societat.

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 informar, 
alhora que sensibilitzar, als artistes de totes les disci-
plines que actuen en equipaments culturals del nostre 
país, de la llengua pròpia de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Marta Alòs i Lòpez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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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.

A aquesta xifra, cal sumar-li els milers d’habitatges que 
en aquest àmbit territorial, i en especial en l’àmbit cos-
taner, estan actualment a la venda. Resulta evident, en 
aquest sentit que l’oferta està molt per sobre la demanda, 
per les excepcionals circumstàncies del sector.

Actualment a Roses hi ha un gran estucatge d’habitat-
ge lliure sense vendre, i hi ha programada, a banda de 
l’ARE que ens planteja, habitatge suficient per a satisfer 
les necessitats naturals de creixement del municipi.

L’ARE proposat a Roses modifica les previsions urba-
nístiques de l’actual Pla General d’Ordenació Urbana 
(PGOU), aprovat el 9 de març de 2005. Aquest ARE 
preveu una zona de creixement urbanístic amb 1.005 ha-
bitatges. Així, doncs l’ARE planifica un nou barri amb 
una densitat de 50 vivendes/ha, per sobre del que es 
preveu a l’actual normativa vigent de 40 vivendes/ha.

Entenem que l’ARE proposat a Roses (Rec Fondo) ge-
nera molts dubtes al voltant del finançament i construc-
ció del tot el projecte tal i com ara està concebut.

La costa és una de les zones de Catalunya que estan vi-
vint especialment l’actual crisi de l’habitatge, i per tant 
entenem que per plantejar-se molt seriosament qualsevol 
creixement que signifiqui ocupar més territori, per això 
en la construcció d’un nou barri, cal tenir, no tan sols 
en compte el principi de subsidiarietat i de competència 
municipal com ho és el de la planificació urbanística, 
sinó també el que pugui establir el Pla Territorial Secto-
rial de l’habitatge al voltant de la necessitat d’habitatge 
en aquest entorn, Pla que a la llum de la situació actual 
cal revisar i actualitzar.

Tot i que el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
és favorable al desenvolupament residencial d’aquest 
sector, entenem que no pot fer-se sota unes condicions 
que sens dubte incidiran negativament en el creixement 
i la sostenibilitat social del municipi.

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:

Reduir la densitat de l’Àrea Residencial Estratègica 
(ARE) de Roses, respectant la planificació municipal 
vigent, ajustant la proposta a una previsió d’un màxim 
de 788 habitatges, d’acord amb el que s’estableix al Pla 
General d’Ordenació Urbana - Roses SUD-1.

Estudiar la conveniència de planificar la tramitació de 
l’ARE de manera que no sigui necessari executar d’im-
mediat la seva totalitat, dividint-lo, en dos o més polí-
gons per preveure una execució ajustada a la demanda 
real.

Iniciar les corresponents promocions d’habitatge atesa 
la disponibilitat del sòl urbà de l’Incasol en el municipi, 
que permetrà dur a terme amb més celeritat aquesta 

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern al restabli-
ment de la gratuïtat de l’examen de salut i certificat 
acreditatiu de termalisme social, com era abans que el 
Govern de la Generalitat de Catalunya imposés el preu 
d’11,55 euros.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Fran-
cesc Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU; Josep 
Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	la	
construcció	d’habitatges	i	la	planifica-
ció	de	l’àrea	residencial	estratègica	de	
Roses	(Alt	Empordà)
Tram. 250-01752/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió de polítiCA teRRitoRiAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, 
Elena Ribera i Garijo, i Xavier Dilmé i Vert 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

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 apro-
var inicialment el Pla Director Urbanístic de les ARE 
de Girona el passat 1 d’octubre de 2008.

Entre les ARE que contempla aquest Pla Director, trobem 
l’ARE prevista al municipi de Roses, conegut com a ARE 
Rec Fondo.

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 habitat-
ge protegit que la Llei d’Urbanisme preveu per als nous
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Urbanística (PGOU) vigent a Torroella de generar sufi-
cient sòl i habitatge per a les necessitats reals del nostre 
municipi i els seus habitants, previsions i reserves que 
es veuen encara més incrementades gràcies a la nova 
Llei d’urbanisme.

Per altra part, cal tenir molt en compte que aquest ha-
bitatge assequible emana del desenvolupament dels 
diferents sectors, quedant l’habitatge social perfecta-
ment integrat dins la trama urbana i social del propi 
municipi.

Entenem, per tant, que la formulació de les àrees re-
sidencials estratègiques creades pel Decret Legislatiu 
1/2007 resulta innecessària i impròpia com a instrument 
per a generar més sòl per a la construcció d’habitatge 
assequible a Torroella.

L’article 14 de la Llei de l’habitatge obliga a tots els 
ajuntaments a aprovar un pla local d’habitatge en cas 
que no tinguin un programa d’actuació urbanística mu-
nicipal (PAUM) que han de determinar les propostes i 
els compromisos municipals en política d’habitatge i 
són la proposta base per concertar polítiques d’habitatge 
amb l’Administració de la Generalitat. Aquest docu-
ment està redactat des de l’any 2006 del qual, emanen 
412 habitatges socials, ara per ara només li cal la seva 
adaptació a les noves disposicions.

Creiem que el Pla local de l’habitatge és l’instrument 
més idoni per fer una diagnosi de les necessitats reals 
d’habitatge de la població del municipi. A més, el trà-
mit d’aprovació ha d’incloure un període d’exposició 
pública, mecanismes de participació ciutadana i l’apro-
vació corresponent pel Ple de la corporació, tal com 
estableix l’apartat 10 de l’article 14 de la Llei de l’ha-
bitatge, amb absolut respecte a l’autonomia local. Així 
mateix, l’article 16 de la Llei de l’habitatge estableix que 
«el planejament urbanístic ha d’ésser coherent amb les 
determinacions de la planificació i la programació en 
matèria d’habitatge».

El govern de la Generalitat trenca amb aquest respecte 
per l’autonomia local i, en lloc d’apostar per la coor-
dinació, sense tenir en compte la Llei de l’habitatge, 
utilitza l’instrument urbanístic dels plans directors per 
imposar la seva planificació d’habitatge als ajuntaments, 
mitjançant el Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de 
mesures urgents en matèria urbanística, que modifica 
el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i crea 
les àrees residencials estratègiques.

Per tant, des del grup parlamentari de Convergència i 
Unió valorem molt negativament la pèrdua de la inicia-
tiva local en la planificació urbanística del propi territori 
i també en la seva gestió i execució que es deriva de 
l’aplicació del Decret legislatiu 1/2007, ja que compor-
ta la pèrdua de la condició d’administració actuant de 
l’Ajuntament, en el desenvolupament de les ARE a favor 
d’un consorci en el qual ha de participar, obligatòria-
ment, l’Institut Català del Sòl, i en el qual la capacitat 
de decisió de l’Ajuntament queda molt disminuïda i 
amb risc de resultar completament anul·lada a favor de 
l’Incasol.

actuació que haver d’esperar a l’execució de tot l’ARE 
en qüestió.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Elena Ribera i 
Garijo, diputada del G. P. de CiU; Xavier Dilmé i Vert, 
diputat de G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	retirada	
de	l’àrea	residencial	estratègica	Casa-
nova	i	l’estudi	de	la	idoneïtat	de	l’àrea	
residencial	estratègica	Façana	Sud,	de	
Torroella	de	Montgrí	(Baix	Empordà)
Tram. 250-01753/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47214 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió de polítiCA teRRitoRiAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, i 
Xavier Dilmé i Vert, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presen-
ten 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 apro-
var inicialment el Pla Director Urbanístic de les ARE 
de Girona el passat 1 d’octubre de 2008.

Entre les ARE que contempla aquest Pla Director, 
trobem les ARE previstes al municipi de Torroella de 
Montgrí, conegut com a ARE Casanova i ARE façana 
sud.

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 al municipi de Torroella.

Per això, l’any 2006 el consistori de Torroella ja va ini-
ciar aquest procés amb l’estudi del Patrimoni Munici-
pal del Sòl i l’Habitatge en el marc dels articles 153 al 
162 del Decret Legislatiu 1/2005, del que de tot plegat 
se’n derivava la capacitat del Pla General d’Ordenació 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	l’exigència	de	l’acreditació	d’una	pò-
lissa	d’assegurança	de	responsabilitat	
civil	en	el	decret	de	creació	d’un	registre	
d’homologació	d’agents	immobiliaris
Tram. 250-01754/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47215 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió de medi Ambient i HAbi-
tAtge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Carles Sala i Roca, 
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

El Govern ha redactat el projecte de Decret per a regular 
la creació del Registre d’homologació d’agents immo-
biliaris, el qual preveu la «declaració responsable» de 
l’existència d’una pòlissa d’assegurança de Responsabi-
litat Civil Professional i subscripció de les garanties en 
les quanties i modalitats que s’hi estableixen.

Entenem que pot acreditar-se mitjançant certificat de les 
companyies d’assegurances l’existència de l’esmentada 
pòlissa.

Igualment el projecte de Decret preveu un termini d’un 
any a partir de la seva l’entrada en vigor, per efectuar la 
sol·licitud d’inscripció en el Registre esmentat.

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 que el De-
cret que regularà la creació del Registre d’homologació 
d’agents immobiliaris:

1. Exigeixi una acreditació certificada de l’existència 
d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil 
i subscripció de les garanties en les quanties que s’hi 
estableixen.

2. Estableixi un termini de sis mesos partir de la seva 
l’entrada en vigor, per efectuar la sol·licitud d’inscripció 
en el Registre esmentat.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Sala i Roca
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

El desenvolupament dels dos ARE previstos a Torroella 
implica un increment d’habitatges absolutament exces-
siu i desproporcionat.

La costa és una de les zones de Catalunya que estan vi-
vint especialment l’actual crisi de l’habitatge, i per tant 
entenem que per plantejar-se molt seriosament qualsevol 
creixement que signifiqui ocupar més territori, per això 
en la construcció d’un nou barri, cal tenir, no tan sols 
en compte el principi de subsidiarietat i de competència 
municipal com ho és el de la planificació urbanística, 
sinó també el que pugui establir el Pla Territorial Secto-
rial de l’habitatge al voltant de la necessitat d’habitatge 
en aquest entorn, Pla que a la llum de la situació actual 
cal revisar i actualitzar.

Entenem que el sector de la Casanova és, a més, absolu-
tament contrari a qualsevol dels principis que regeixen 
el PGOU, per un costat, a la protecció i conservació del 
nostre territori amb edificacions de planta baixa i tres 
plantes superiors (13 m d’alçada) en el mig de la plana i 
just al costat del futur Parc Natural Montgrí-Medes, per 
un altre, a la integració d’un sector residencial «perma-
nent» dins la trama urbana natural del nucli de l’Estartit, 
ja que crea una illa habitada tot l’any a 1,2 km del nucli 
de l’Estartit, i que el desenvolupament urbanístic apro-
vat inicialment per al sector ja preveia la ubicació de 77 
habitatges socials amb diferent grau de gestió inherents 
del PGOU i de la legislació urbanística, construccions 
totalment integrades a les característiques i condicions 
especials d’aquell entorn.

Entenem també que la façana sud per sí sola ja creava 
una bossa suficient d’habitatge protegit que, sumat a la 
resta del generat pel desenvolupament del Pla municipal 
del sòl i l’habitatge, cobreixen perfectament les neces-
sitats del municipi.

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) 
Casanova, de Torroella de Montgrí, i que s’estudiï la 
idoneïtat i el redimensionament si és el cas de l’ARE 
coneguda com a façana sud, tenint en compte els pa-
ràmetres de reserva de sòl per a habitatge protegit que 
s’ha creat al municipi en base al desenvolupament de la 
normativa de planificació urbanística a Torroella.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Xavier Dilmé 
i Vert, diputat del G. P. de CiU
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garanteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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; 
Carme Vidal Huguet, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Nogue-
ra	per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	transport	escolar
Tram. 250-01756/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47219 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Carme Vidal Huguet, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de la Noguera impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca de la Noguera i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de la No-
guera per tal que:

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Nogue-
ra	per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	menjador	escolar
Tram. 250-01755/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47216 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Carme Vidal Huguet, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de la Noguera impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca de la Noguera i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de la No-
guera per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts 
en concepte de menjador escolar, de manera que es 
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pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de la Se-
garra per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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; 
Marta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Segarra	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar
Tram. 250-01758/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47224 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Marta Alòs i López, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de la Segarra impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca de la Segarra i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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; 
Carme Vidal Huguet, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Segarra	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar
Tram. 250-01757/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47221 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Marta Alòs i López, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de la Segarra impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca de la Segarra i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent
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plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de l’Alta 
Ribagorça per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009

Palau del Parlament, 30 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

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alta	Ri-
bagorça	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar
Tram. 250-01760/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47228 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Agustí López i Pla, diputat del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús del 
que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça impedeix que 
aquest organisme pugui assumir el cost dels pagaments 
corresponents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca de l’Alta Ribagorça i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de la Se-
garra per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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; 
Marta Alòs i Lòpez diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alta	Ri-
bagorça	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar
Tram. 250-01759/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47227 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

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 fent ús del 
que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça impedeix que 
aquest organisme pugui assumir el cost dels pagaments 
corresponents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca de l’Alta Ribagorça i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
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s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Pallars 
Jussà per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009

Palau del Parlament, 30 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

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econòmics	
al	Consell	Comarcal	del	Pallars	Jussà	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar
Tram. 250-01762/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47235 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Agustí López i Pla, diputat del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús del 
que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de l’Alta 
Ribagorça per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009

Palau del Parlament, 30 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

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econòmics	
al	Consell	Comarcal	del	Pallars	Jussà	per	
a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	men-
jador	escolar
Tram. 250-01761/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47234 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Agustí López i Pla, diputat del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús del 
que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca del Pallars Jussà i fins i tot 
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aquest organisme pugui assumir el cost dels pagaments 
corresponents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca del Pallars Sobirà i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econòmics	
al	Consell	Comarcal	del	Pallars	Sobirà	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar
Tram. 250-01764/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47237 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Agustí López i Pla, diputat del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús del 
que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca del Pallars Jussà i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Pallars 
Jussà per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econòmics	
al	Consell	Comarcal	del	Pallars	Sobirà	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar
Tram. 250-01763/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47236 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Agustí López i Pla, diputat del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús del 
que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal del Pallars Sobirà impedeix que 
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del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de les Garrigues impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca de les Garrigues i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de les Gar-
rigues per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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; 
Anna Miranda i Torres, diputada del G. P. de CiU

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal del Pallars Sobirà impedeix que 
aquest organisme pugui assumir el cost dels pagaments 
corresponents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca del Pallars Sobirà i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	les	Gar-
rigues	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar
Tram. 250-01765/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47238 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, i Anna Miranda i Torres, diputada 
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garanteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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; 
Anna Miranda i Torres, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Urgell	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar
Tram. 250-01767/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47240 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Marta Alòs i Lòpez, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal de l’Urgell impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca de l’Urgell i fins i tot s’avancen 
els recursos als centres educatius per tal que puguin 
seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat que 
rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de l’Urgell 
per tal que:

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	les	Gar-
rigues	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar
Tram. 250-01766/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47239 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, i Anna Miranda i Torres, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de les Garrigues impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca de les Garrigues i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de les Gar-
rigues per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts 
en concepte de transport escolar, de manera que es
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pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de l’Urgell 
per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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; 
Marta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	supres-
sió	del	requisit	del	compliment	de	la	nor-
mativa	en	matèria	lingüística	per	a	obte-
nir	ajuts	per	a	la	internacionalització	de	
les	empreses
Tram. 250-01769/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 47488 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat i 
Culleré, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent Proposta de resolució per tal que sigui subs-
tanciada 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 ocupació 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.

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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; 
Marta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Urgell	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar
Tram. 250-01768/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Marta Alòs i Lòpez, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb 
el Consell Comarcal de l’Urgell impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finança-
ment, s’estan assumint els costos del transport escolar 
en l’àmbit de la comarca de l’Urgell i fins i tot s’avancen 
els recursos als centres educatius per tal que puguin 
seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat que 
rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent
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exposiCió de motius

Catalunya és un país amb diferents realitats. A voltes la 
comarca de la Segarra fa realitat els versos de Miquel 
Martí i Pol: «[...] Tenim a penes el que tenim i prou». 
Una comarca d’interior situada entre tres grans unitats 
físiques: la depressió del Segre/Ebre, les serralades pre-
pirinenques i la serralada prelitoral, tenint en compte 
que els Plans de Sió és la zona més baixa.

Així mateix, hem d’assenyalar que la seva xarxa hidro-
gràfica està formada per quatre rius amb poc cabdal 
i, a més a més, variable amb menys intensitat, segons 
el període anual. Un fet que, sumat a la seva distribu-
ció poblacional dificulta l’abastament d’aigua en el seu 
territori.

La Vall del Llobregós és una part del territori on hi ha 
masies habitades que reben l’aigua de boca amb conte-
nidors de camions (coneguts a la zona com a «cubes»)

Aquest és el cas de masies de: Masia Les Torres, Masia 
Mas Pinçol, Masia Mas Piqué, el nucli de Puig Arner, i 
d’altres que només són habitades durant els caps de set-
mana, un greuge comparatiu entre persones que paguen 
els corresponents impostos.

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 pal·liar el 
greuge comparatiu de les persones que viuen en nuclis de 
la comarca de la Segarra, que tenen les mateixes neces-
sitats de la resta de ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
i que, en canvi, no disposen de les infraestructures im-
prescindibles per a viure en una societat desenvolupada 
com és la del segle xxi, com és l’abastament d’aigua.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Marta Alòs i Lòpez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’atenció	
pediàtrica	a	Lleida	(Segrià)
Tram. 250-01771/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47512 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió de sAlut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, Francesc Sancho i Serena, i Anna 
Miranda i Torres, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposta de resolució.

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.

Però aquests ajuts venen condicionats al compliment 
de la normativa en matèria lingüística per part de les 
empreses que volen rebre els ajuts. Així, la Resolució 
IUE/805/2008, de 13 de març, sobre la convocatòria 
per a la concessió de subvencions individuals en l’àmbit 
dels projectes per al foment de la internacionalització 
de l’economia catalana, estableix con a condició als 
possibles beneficiaris dels ajuts el compliment dels arti-
cles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, relatius a l’atenció als consumidors 
en català així com a la senyalització, rètols, cartells i 
documentació en català.

A aquest efecte, per obtenir els ajuts, l’empresa sol-
licitant ha de signar una declaració expressa de complir 
amb tots aquests requisits en matèria lingüística, que 
per altre banda li suposaran un sobrecost econòmic i 
tindran una dubtosa utilitat en els mercats exteriors.

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

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a suprimir el requisit del compliment de la nor-
mativa en matèria lingüística per tal d’obtenir ajuts per 
a la internacionalització de les empreses.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

Daniel Sirera i Bellés M. Dolors Montserrat i Culleré

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	les	infraestructures	necessàries	per	a	
proveir	d’aigua	els	nuclis	de	la	Segarra
Tram. 250-01770/08

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47510 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió de medi Ambient i HAbi-
tAtge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Marta Alòs i Lò-
pez, 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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Per tal que les obres siguin el màxim segures i causin 
el mínim impacte a l’activitat dels comerciants, aquests 
haurien de rebre el suport i l’atenció del Govern de la 
Generalitat de Catalunya.

D’aquesta manera, sent el comerç un sector estratègic 
que ajuda a dinamitzar la ciutat i a crear llocs de tre-
ball, i atès l’actual moment de crisi econòmica, convé 
protegir especialment aquest sector que genera milers 
de llocs de feina.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a posar en marxa els protocols corresponents de 
previsió i suport als comerços afectats per les obres 
de llarga durada, als entorns del Mercat de Sant Antoni 
de Barcelona, que es concentrin en:

1. L’aplicació de mecanismes i protocols d’informació 
de les obres als comerciants i veïns afectats.

2. Establir serveis d’assessorament als comerciants.

3. Contemplar mesures de compensació de les pèrdues 
econòmiques.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Pellicer i Punyed, diputat del G. P. de CiU; Anna 
Figueras i Ibàñez, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	restaura-
ció	de	l’església	de	Sant	Martí	de	Tost,	a	
Ribera	d’Urgellet	(Alt	Urgell),	i	la	instal-
lació	d’una	còpia	del	baldaquí
Tram. 250-01773/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47514 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió de politiCA CultuRAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Agustí López i Pla i 
Albert Batalla i Siscart, Diputats, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

A finals de setembre de 2008 les seccions de cultura i 
patrimoni de la premsa catalana es van fer ressò de la 
notable qualitat de l’exposició El cel pintat. El baldaquí 
de Tost, qualificant-la com «una obra excepcional del 
romànic català».

exposiCió de motius

Actualment dos de cada tres pediatres de Lleida superen 
la ràtio de 1000 pacients. En alguns dels centres d’aten-
ció primària, com el de Balàfia no es poden programar 
visites per manca de facultatius.

En aquest sentit, val a dir que el Departament de Salut 
va procedir en el seu dia a la jubilació forçosa de metges 
pediatres.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a implemen-
tar mesures urgents i alternatives per tal de garantir la 
correcta atenció sanitària als infants de Lleida (Segrià) 
pel que fa a l’atenció pediàtrica.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu de G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Francesc Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU; 
Anna Miranda i Torres, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	de	protocols	de	suport	als	co-
merços	de	l’entorn	del	Mercat	de	Sant	
Antoni,	de	Barcelona,	afectats	per	les	
obres	de	llarga	durada
Tram. 250-01772/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47513 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Pellicer i Pu-
nyed, i Anna Figueras i Ibàñez, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent Proposta de resolució:

exposiCió de motius

La reforma del mercat més gran de la ciutat de Bar-
celona, el Mercat de Sant Antoni i el seu entorn, més 
l’ampliació de la línia 2 de metro, són obres de llarga 
duració que està previst que finalitzin a l’any 2011, apro-
ximadament. A causa d’aquestes obres, resulta afectat 
el tràfic de la zona, el servei de transport públic, i en 
menor mesura la mobilitat dels vianants. Per aquest 
motiu, l’activitat comercial s’ha vist ressentida amb la 
disminució considerable de les vendes dels comerços i 
concessionaris, que a hores d’ara ha implicat ja el tan-
cament d’alguns negocis.
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cletxes que s’han anat obrint els darrers anys i amena-
cen amb provocar la seva caiguda.

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

1. Redactar un projecte tècnic de consolidació i restau-
ració de les estructures de l’església de Sant Martí de 
Tost per tal de poder executar les obres necessàries a 
aquest temple, bressol del reconegut baldaquí de Sant 
Martí de Tost abans del termini de 10 mesos.

2. Redactar el projecte de còpia del plafó principal del 
baldaquí de Sant Martí de Tost, conservat al MNAC, 
i de la biga davantera i de la cresteria del dit baldaquí, 
conservat al Museu Episcopal de Vic, abans del termini 
de 10 mesos, per tal d’exposar la còpia del conjunt del 
baldaquí a l’església per a la qual fou creat.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Agus-
tí López i Pla, diputat del G. P. de CiU; Albert Batalla 
i Siscart, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Urgell	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar
Tram. 250-01774/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47515 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Albert Batalla i Siscart, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca de l’Alt Urgell i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

L’església parroquial de Sant Martí de Tost és a tocar 
del petit poble de Tost, avui deshabitat, que pertany al 
municipi de Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell.

El castell de Tost és un xic més amunt del nucli i de 
l’església, dalt d’un rocam. Durant el segle xi Arnau Mir 
de Tost i el Comte Ermengol II d’Urgell van conquerir 
la Vall d’Àger, fent recular els sarraïns. Diversos histo-
riadors han glossat la personalitat d’Arnau Mir de Tost, 
que va bastir amb les armes uns dominis que s’estenien 
des del Solsonès, amb els castells de Vallferosa i Biosca, 
llocs de l’alta Noguera, com Montmagastre i Artesa de 
Segre, i a banda i banda del Montsec cap a Àger, fins 
a l’occidental Montsec d’Estall, arribant als castells de 
Purroi i Llaguarres. Més de trenta castells i nombroses 
possessions agràries conferiren a Arnau Mir de Tost la 
condició de vescomte, senyor de la guerra i principal 
espasa de la Catalunya comtal. Alguns autors moderns 
parlen d’ell com el Cid català.

La referida església és de factura gòtica, amb un mur 
i una portalada amb dovelles com a restes de l’antic 
edifici romànic que el va precedir. El famós baldaquí 
de Sant Martí de Tost, que procedeix d’aquest temple, 
va ser repartit entre el Museu Episcopal de Vic i el Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya, que posseeix el plafó 
principal del baldaquí, on es perfila el rostre de Crist 
que està cobert amb un mantell vermell que contrasta 
amb un fons fosc.

El 2 d’octubre de 2008 el diari Avui va publicar la in-
teressant carta «El baldaquí i l’església de Tost», on 9 
ciutadans del Pla de Sant Tirs, el poble més important 
del municipi de Ribera d’Urgellet, s’exclamen de què 
l’església d’on va sortir el baldaquí «cau a trossos i és un 
abocador d’escombreries...» i tot seguit es pregunten «hi 
ha algun projecte que inclogui la dignificació de l’es-
glésia que va acollir aquest baldaquí o ja podem deixar 
que s’ensorri en aquest cul de món on ningú no dirà res? 
[...] L’interior de l’església de Sant Martí està destrossat, 
hi ha restes dels altars escampats per tot arreu, el terra 
està aixecat i gairebé no hi queden lloses. Simplement 
és vergonyós. No podem tenir un patrimoni deixat de 
la mà de Déu ni de la mà dels qui en tenen una visió 
parcial i interessada».

Vist que el baldaquí de l’església de Sant Martí de Tost 
s’ha consagrat com a joia del romànic català, i constitu-
eix una peça de notable interès i importància del Museu 
Episcopal de Vic i del MNAC de Barcelona, i presenta 
un molt bon estat de conservació, en consonància amb 
la seva qualitat i el seu interès patrimonial.

Entenent que pel simple principi d’equilibri territorial és 
convenient i just que el temple que fou bressol del referit 
baldaquí recuperi un estat de conservació digne.

Entenent que per a una correcta orientació museogràfica 
convindria que les obres d’art procedents d’esglésies 
i ermites del Pirineu i d’altres territoris de muntanya 
de Catalunya que s’exposen als grans museus catalans 
haurien d’orientar al visitant al coneixement del marc 
geogràfic en el qual es van generar, en el cas que ens 
ocupa el poble de Tost i l’església de Sant Martí.

Vistes les greus deficiències estructurals que presenten 
la coberta i els murs de l’esmentada església, amb es-
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s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de l’Alt Ur-
gell per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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; 
Albert Batalla i Siscart, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Solsonès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar
Tram. 250-01776/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47517 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Albert Batalla i Siscart, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal del Solsonès impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte del menjador escolar 
durant aquest curs.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal de l’Alt Ur-
gell per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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; 
Albert Batalla i Siscart, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Urgell	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar
Tram. 250-01775/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47516 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, i Albert Batalla i Siscart, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell impedeix que aquest 
organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport esco-
lar en l’àmbit de la comarca de l’Alt Urgell i fins i tot 
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organisme pugui assumir el cost dels pagaments cor-
responents als ajuts en concepte de transport escolar 
durant aquest curs.

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport es-
colar en l’àmbit de la comarca del Solsonès i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Solsonès 
per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de transport 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de transport escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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; 
Albert Batalla i Siscart, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	traspàs	
de	la	titularitat	del	bosc	d’Arnui	a	l’Ajun-
tament	de	Llavorsí	(Pallars	Sobirà)
Tram. 250-01778/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47519 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió de medi Ambient i HAbi-
tAtge

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

En aquest mateix sentit, i malgrat la manca de finan-
çament, s’estan assumint els costos del transport es-
colar en l’àmbit de la comarca del Solsonès i fins i tot 
s’avancen els recursos als centres educatius per tal que 
puguin seguir prestant el servei de menjador a l’alumnat 
que rep l’ajut.

D’altra banda, val a dir que tot i que s’han establert 
els contactes corresponents entre el Consell Comarcal 
i el Departament d’Educació de la Generalitat per a 
plantejar aquesta situació i tractar de trobar fórmules 
que permetin accelerar els pagaments, aquests encara 
no s’han produït.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transferir amb caràcter immediat, els recursos 
econòmics necessaris al Consell Comarcal del Solsonès 
per tal que:

1. Es puguin satisfer les quantitats pendents d’abonar en 
relació al pagament dels ajuts en concepte de menjador 
escolar corresponent al curs 2007-2008.

2. Es pugui assumir el cost del pagament dels ajuts en 
concepte de menjador escolar, de manera que es ga-
ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 30 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; 
Albert Batalla i Siscart, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Solsonès	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar
Tram. 250-01777/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 47518 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i univeRsitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Albert Batalla i Siscart, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

El deute que el Govern de la Generalitat manté amb el 
Consell Comarcal del Solsonès impedeix que aquest 
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L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 1979 va 
reconèixer competències exclusives de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de monts, aprofitaments i serveis 
forestals, vies pecuàries, etc.

El Reial Decret 1950/1980, de 31 de juliol, sobre el 
traspàs de competències de l’Estat a la Generalitat de 
Catalunya en matèria de conservació de la naturalesa, 
va establir el traspàs d’un seguit de serveis i de mitjans 
fins llavors gestionats per l’ICONA, amb els correspo-
nents inventaris de béns i de drets.

Fins al dia de la data han calgut cinc Reials Decrets, el 
darrer de 16 de juny de 2006, per tal d’ampliar els mit-
jans que es traspassaven amb l’anteriorment referit Reial 
Decret de 1980, però tanmateix, avui dia encara hi ha a 
Catalunya dos finques forestals propietat de l’Estat i no 
traspassades: una és el Mont d’Arnui, a Llavorsí, i l’al-
tra està situada als vessants de l’embassament de Santa 
Anna, al Pallars Jussà, que al Cadastre consten com a 
propietat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, tot 
i que al Registre de la Propietat encara consten a favor 
de l’empresa Papelera Ibérica SA per no haver-se inscrit 
mai ni la segregació de la part sud del bosc, anomenada 
Solana del Recó, ni l’expropiació de la Confederació,

Cal esmentar que el Bosc d’Arnui, amb una extensió de 
500 Ha, està inclòs a l’àmbit del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu i a l’espai anomenat Alt Pallars de la Xarxa 
Natura 2000.

Vist que s’han tramitat diverses iniciatives parlamentà-
ries al Parlament de Catalunya i a les Corts Generals, 
la darrera de les quals aprovada al Senat el 27 de juny 
de 2006 per majoria, en la qual s’instava el Govern de 
l’Estat a emprendre les gestions necessàries davant la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre perquè cedeixi a 
l’Ajuntament de Llavorsí el domini del Bosc d’Arnui,

Vistos els drets històrics que té el comú de veïns de Lla-
vorsí sobre el Bosc d’Arnui, reconeguts per la Confede-
ració en l’acte de pagament de l’expropiació del bosc,

Vist que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre no té 
competències ni atribucions en la gestió dels boscos de 
la seva propietat,

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 de la Gene-
ralitat a sol·licitar al Ministeri de Medi Ambient, Medi 
Rural i Marí, del qual depèn la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre, el traspàs a favor de l’Ajuntament de 
Llavorsí, de la titularitat del Bosc d’Arnui, amb núm. 
de CP 316, 317 i 318.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

exposiCió de motius

Des del segle xvi fins a finals del xix es va produir la 
degradació dels boscos de tota la serralada pirinenca, i 
la pràctica eliminació d’alguns, per l’intens ús que se’n 
va fer per tal d’obtenir la llenya i el carbó que feien 
funcionar les fargues catalanes escampades per moltes 
contrades, que disposaven de jaciments de minerals fer-
rosos, i produïen ferro.

El funcionament de les fargues catalanes, ginys que van 
representar un gran avenç en la metal·lúrgia i que van 
ser coneguts amb aquest apel·latiu a bona part d’Europa, 
van requerir el sacrifici de grans extensions de boscos 
d’amplis territoris pirinencs.

L’autor francès Christian Bourret escriu a la seva obra 
Les Pyrénées centrales du ix au xix siècle, la formation 
progressive d’une frontière: «Dans toutes les Pyrénées, 
et notamment en Ariège, les forges à la catalane utili-
sèrent d’énormes quantités de bois. Beaucoup étaient 
conscients des dégradations. Ainsi, au printemps 1789, 
les rédacteurs du cahier des doléances du tiers état du 
Couserans demandèrent l’abolition de l’“échange” qui 
les obligeait, pour obtenir du mineral de fer de Rancié 
à fournir au Vicdessos du charbon du bois, car c’était 
“ruineux” pour le Couserans et notamment pour la Va-
lée du Massat. La superexplotations des forêts eut des 
conséquences catastrophiques  Les forêts domaniales 
pyrénéennes avaient perdu les deux tiers de leur super-
ficie de la fin du xvième siècle a 1813.»

El mateix que succeïa a l’Arieja, als Pirineus francesos, 
es produïa simètricament també als Pirineus catalans, i 
molt especialment a l’entorn de la població de Llavorsí, 
on va existir la darrera farga catalana que va funcionar 
al Pallars Sobirà.

Amb un entorn de desforestació notable, que va causar 
una important variació en el comportament de les dinà-
miques fluvials sobretot a la conca del barranc d’Arnui, 
afluent del riu Noguera Pallaresa pel seu marge dret, 
Llavorsí fou víctima els dies 7 i 8 de novembre de 1907 
d’uns històrics aiguats, amb transport de grans masses 
de terra i roques que van formar presses naturals pocs 
metres per sobre del nucli urbà d’aquesta població pa-
llaresa. En augmentar la quantitat d’aigua retinguda, 
els obstacles formats pels materials arrossegats no van 
resistir el pes i van rebentar, deixant-la anar i causant 
considerables estralls.

Arrel d’aquests fets luctuosos, produïts en darrera ins-
tància per la sobreexplotació dels boscos, i la conse-
güent erosió dels terreny, per alimentar les fargues, i 
concretament la de Llavorsí, l’any 1928 la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre va iniciar l’expropiació del Bosc 
d’Arnui, junt amb unes 40 finques particulars encla-
vades, per poder executar uns importants treballs de 
reforestació.

Després de la Guerra Civil espanyola, els boscos públics 
van ser assignats a un organisme anomenat Patrimoni 
Forestal de l’Estat, adscrit al Ministeri d’Agricultura. I 
l’any 1952 el General Franco va signar una Llei per la 
qual el Servei Hidrològic-Forestal passava a dependre 
de la Direcció General del Patrimoni Forestal, del Mi-
nisteri d’Agricultura.
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2. Adoptar el compromís de començar a estudiar aques-
tes mesures durant l’exercici 2009 amb l’objectiu de po-
der començar a aplicar-les l’any 2010 de forma progres-
siva i d’acord amb les disponibilitats pressupostaries.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Batalla i Nogués
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	conver-
sió	del	tram	entre	Rubí	i	Sant	Cugat	del	
Vallès	de	la	carretera	BP-1503	en	una	via	
urbana
Tram. 250-01780/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47521 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió de polítiCA teRRitoRiAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Joan Recasens i 
Guinot, i Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 presenten la següent 
Proposta de resolució

exposiCió de motius

La carretera BP-1503 en el tram entre Sant Cugat del 
Vallès i Rubí ha esdevingut en els darrers any una via 
gairebé urbana, on s’hi ubiquen diferents serveis, ja 
siguin comercials, esportiu, educatius, centres del pro-
ducció d’empreses, i oficines, entre d’altres.

Entre els esmentats equipaments es troba un dels centres 
educatius amb el qual l’Ajuntament de la ciutat treballa 
les problemàtiques associades a la seva ubicació.

Es tracta de l’IES Leonardo da Vinci, situat en aquesta 
carretera de gran afluència –gestionada per la Genera-
litat– i que disposa d’una deficient connexió històrica 
amb els barris del seu entorn, qüestió que es resoldrà 
amb futures actuacions urbanístiques que milloraran la 
mobilitat i seguretat de la via esmentada

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

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a remodelar la carretera de Rubí (BP-1503) per 
tal de convertir-la en una via urbana entre el sector de 
Via Augusta - Can Ametller de Sant Cugat del Vallès 
i el seu centre urbà amb les corresponents actuacions 
per fer viable el desplaçament a peu, amb els passos de

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
pel	Departament	de	Governació	i	Admi-
nistracions	Públiques	de	mesures	de	
verificació	de	les	obres	en	què	intervé	
una	entitat	col·laboradora
Tram. 250-01779/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47520 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA de lA Comissió d’AfeRs instituCionAls

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Dolors Batalla i No-
gués, diputada 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’informe 4/2008, referent al Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya (PUOSC), corresponent al 2006 que té per 
objecte la fiscalització del sistema de control i de gestió 
implantats pel Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques exposava en les seves conclusions 
que els sistemes de gestió i de control de subvencions 
del PUOSC que tenia implantats el Departament l’any 
2006 possibilitava un seguiment raonable, però la seva 
eficiència podria millorar.

En el mateix informe es proposen un seguit de reco-
manacions amb l’objectiu d’aconseguir aquesta millor 
eficiència. Una d’aquestes recomanacions consisteix en 
millorar els sistemes de verificació de les obres en què 
intervé una entitat col·laboradora.

Aquesta recomanació sorgeix de la constatació, tal com 
diu l’apartat 2.2 de conclusions de l’informe, que «en ge-
neral, el Departament de Governació i Administracions 
Públiques no verifica l’execució de les obres quan la ses-
sió ha estat encarregada a una entitat col·laboradora.»

Després de constatar que en l’actualitat el Departament 
no ha implantat cap mesura de verificació d’aquestes 
obres, el Grup parlamentari de Convergència i Unió 
presenta la següent:

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Adoptar el compromís que el Departament de Go-
vernació i Administracions Públiques implanti mesures 
de verificació, per mostreig o qualsevol altre sistema 
generalment acceptat, l’execució de les obres en què 
intervé una entitat col·laboradora.
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2008 i un cop redactat el projecte es podrà programar 
l’actuació».

Per aquest motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el 
projecte constructiu del desdoblament de la carretera 
C-66 entre Banyoles i Besalú, dins del primer semestre 
d’enguany i treure a licitació l’obra abans d’acabar l’any 
2009.

Palau del Parlament, 27 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. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’anul·la-
ció	de	l’increment	dels	coeficients	per	
a	la	determinació	del	preu	màxim	de	
venda	o	adjudicació	per	metre	quadrat	
de	superfície	útil	dels	habitatges	amb	
protecció	oficial	aprovat	per	l’Ordre	
MAH/194/2008
Tram. 250-01782/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 47579 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, M. Àngels 
Olano i García, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen 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 Medi Ambient i 
Habitatge: 

exposiCió de motius

El mercat de l’habitatge ha experimentat un gran can-
vi en els darrers mesos. Fruit de la crisi financera es-
pecialment, molts habitatges estan en venda i moltes 
promocions aturades. La sobreoferta d’habitatges ha 
provocat una caiguda considerable dels preus en el 
mercat lliure.

Durant anys, l’alternativa als elevats preus del mercat 
lliure per les persones amb recursos més baixos ha estat 
l’habitatge protegit. Moltes persones han hagut d’espe-
rar a que els hi toqués un habitatge en un sorteig i que 
la promoció es construís.

vianants necessaris; en bicicleta, amb el corresponent 
carril bici; i en transport públic.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Joan 
Recasens i Guinot, diputat del G. P. CiU; Josep Rull i 
Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’aprovació	
del	projecte	constructiu	i	la	licitació	de	
l’obra	relatius	al	desdoblament	del	tram	
entre	Banyoles	i	Besalú	de	la	carretera	
C-66
Tram. 250-01781/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 47522 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

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.

exposiCió de motius

En data 7 de desembre de 2007, el Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques aprovava els estudis 
de desdoblament de la carretera C-66 entre Banyoles i 
Besalú. Una reivindicació històrica i cada vegada més 
urgent, si tenim en compte que la carretera C-66 ja està 
desdoblada entre Girona i Banyoles i a més l’autovia 
A-26 que uneix Olot i Besalú també ha estat desdobla-
da. Per tant, el tram comprès entre Besalú i Banyoles 
requereix cada vegada amb més celeritat, un desdobla-
ment per tal d’adequar-se al volum de vehicles que hi 
circula.

A més, el govern de la Generalitat ha de vetllar perquè 
Catalunya tingui una bona xarxa d’infraestructures i ha 
de tenir com a prioritat que els caps de comarca Vic, 
Ripoll, Olot, Girona i Figueres, així com d’altres ciutats 
mitjanes que es troben en aquest recorregut estiguin en-
llaçats per una via desdoblada. Per tant, seguint criteris 
d’equilibri territorial és necessari que la capital de la 
Garrotxa estigui ben connectada amb la resta de comar-
ques gironines, fet que comporta que sigui indispensable 
que el tram de la carretera C-66 entre les ciutats de Be-
salú i Banyoles sigui desdoblat quan abans millor.

Els darrers anys hi ha hagut diferents iniciatives parla-
mentàries per impulsar el desdoblament d’aquest tram. 
De fet, i en resposta a preguntes sobre el calendari d’exe-
cució de l’obra, el Govern afirmava que «es preveu que 
el projecte constructiu estigui enllestit a llarg de l’any 
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Moltes d’aquestes persones han vist que tot i ser benefi-
ciaris d’un habitatge de protecció oficial, alhora de for-
malitzar la compra, les entitats financeres li denegaven 
el préstec precisament per la mateixa causa que els va 
permetre optar a un habitatge protegit: els seus baixos 
ingressos. Això ha fet que algunes persones no hagin 
pogut formalitzar l’adquisició de l’habitatge protegit.

Per si tot això no fos poc, el Govern, negant la realitat de 
la crisi i de la caiguda del sector immobiliari va aprovar 
l’Ordre MAH/194/2008, de 28 d’abril per la qual es mo-
difiquen determinades previsions del Decret 244/2005, 
de 8 de novembre d’actualització del Pla per al Dret de 

l’Habitatge 2004-2007, prorrogat pel Decret 288/2007, 
de 24 de desembre, i es determinen els municipis que 
s’inclouen en les subzones de la zona geogràfica A.

Amb l’aplicació d’aquesta ordre, s’incrementen els co-
eficients multiplicadors per a fixar el preu màxim de 
venda o d’adjudicació per metre quadrat de superfície 
útil dels habitatges de protecció oficial en les seves mo-
dalitats de règim especial i de preu concertat. EL resul-
tat de l’aplicació de l’ordre és que mentre els preus del 
mercat de l’habitatge lliure cauen, els Govern decideix 
incrementar els preus màxims de venda de l’habitatge 
protegit: 

Habitatge Preus màxims de venda Preus màxims de venda Increment %
Règim especial Decret 255/2005 Ordre MAH 194/2008 

Zona A Preu bàsic x 1,4 x 1,60 Preu bàsic x 1,5 x 1,50 +0,44%
Zona B Preu bàsic x 1,4 x 1,30 Preu bàsic x 1,5 x 1,30 +7,14%
Zona C Preu bàsic x 1,4 x 1,15 Preu bàsic x 1,5 x 1,15 +7,14%
Zona D Preu bàsic x 1,4 x 1,00 Preu bàsic x 1,5 x 1,00 +7,14%

Habitatge Preus màxims de venda Preus màxims de venda Increment %
Preu concertat Decret 255/2005 Ordre MAH 194/2008 

Zona A1 Preu bàsic x 1,8 x 1,90 Preu bàsic x 1,8 x 2,20 +15,78%
Zona A2 Preu bàsic x 1,8 x 1,75 Preu bàsic x 1,8 x 2,20 +25,70%
Zona A3 Preu bàsic x 1,8 x 1,60 Preu bàsic x 1,8 x 2,00 +25,00%
Zona B Preu bàsic x 1,8 x 1,30 Preu bàsic x 1,8 x 1,60 +23,07%
Zona C Preu bàsic x 1,8 x 1,15 Preu bàsic x 1,8 x 1,30 +13,04%
Zona D Preu bàsic x 1,8 x 1,00 Preu bàsic x 1,8 x 1,00 =

Tot i que la disposició transitòria estableix que aquests 
coeficients són d’aplicació les qualificacions provisio-
nals d’HPO atorgades a partir de l’entrada en vigor de 
l’ordre, també és aplicable a aquelles en que el titular 
de l’expedient acrediti no haver formalitzat ni obtingut 
la conformitat del Ministeri de l’Habitatge pel préstec 
convingut.

La aplicació pràctica de l’Ordre MAH 194/2008 dona 
com a resultat que molts adjudicataris de HPO en aquests 
règims que havien optat sobre uns preus determinats ara 
veuen com els preus definitius dels seus habitatges s’in-
crementen considerablement, fins i tot en algunes zones 
a nivells de mercat lliure, al mateix temps que les seves 
possibilitats de finançament es veuen considerablement 
reduïdes.

Aquest encariment es produeix més en la zona metro-
politana que és on la dificultat per accedir a l’habitat-
ge per part de persones amb recursos limitats és més 
complicada.

Per això, i amb la perspectiva actual del mercat de l’ha-
bitatge, la revisió de coeficients multiplicadors realitza-

da pel Departament de Medi Ambient i Habitatge re-
presenta un encariment real dels habitatges de protecció 
oficial que no està justificat.

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

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a deixar sense efecte l’increment dels coeficients 
multiplicadors dels preus màxims de venda o adjudi-
cació per metre quadrat dels habitatges de protecció 
oficial de règim especial i de preu concertat aprovats 
per l’Ordre MAH/194/2008, de 28 d’abril, per tal de re-
cuperar els coeficients establerts en el Decret 255/2005, 
de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al Dret de 
l’Habitatge 2004-2007.

Palau del Parlament de Catalunya, 11 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré M. Ángeles Olano i García
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La gravedad de la situación en el contexto de profunda 
crisis económica actual, ponen de relieve la insuficiencia 
de las medidas tomadas por el Gobierno para solventar 
este problema y dotar a este servicio de la capacidad de 
dar respuesta a la función para la que fue creado. Así, en 
un año en el que el paro ha tenido un aumento interanu-
al del 61,1% en Cataluña, el presupuesto del SOC se ha 
incrementado un 17,6% y las medidas de refuerzo de las 
Oficinas de Trabajo adoptadas por el Departamento de 
Trabajo el pasado mes de octubre, con la contratación de 
184 técnicos expertos en orientación laboral como me-
dida estrella, son del todo insuficientes en un momento 
en el que, sólo en el último mes, se ha destruido empleo 
a una ratio de más de mil nuevas personas paradas por 
día. Se trata, sin embargo, de un problema estructural, 
agravado por la actual coyuntura económica, que va 
más allá de la necesidad de una mayor dotación presu-
puestaria y que requiere un replanteamiento integral de 
la organización y funcionamiento de este servicio.

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 llevar a cabo una redefinición y reorganiza-
ción urgente del Servicio de Ocupación de Cataluña 
y sus servicios prestados a través de las Oficinas de 
Trabajo de la Generalitat que incluya:

1. La modernización de los sistemas internos de infor-
mación de las oficinas del SOC y sus servicios.

2. La creación de un sistema de traspaso de información 
más ágil entre las Oficinas de Trabajo de Cataluña y el 
resto de España, adoptando las medidas necesarias para 
que el Servicio de Empleo de Cataluña (SOC), incre-
mente su capacidad de mediación entre oferta y deman-
da de empleo, y pueda informar sobre todas las ofertas 
de trabajo existentes en Cataluña, España y Europa. 
Con tal finalidad se incrementará la colaboración con el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y con los distintos 
Servicios Públicos de Empleo y se celebrarán acuerdos 
con agencias privadas de colocación para la centraliza-
ción de la información sobre ofertas de trabajo.

3. Facilitar la accesibilidad a la información del SOC 
por parte de los agentes implicados en los procesos de 
intermediación.

4. Difundir la función de intermediación del SOC y 
sensibilizar a las empresas mediante campañas infor-
mativas para que aumente la utilización de las OTG 
como agentes de mediación en el mercado de trabajo.

5. Reforzar la plantilla de orientadores de las OTG para 
atender con la dedicación necesaria a las personas so-
licitantes de empleo.

6. Adecuar la oferta formativa a las necesidades del 
mercado de trabajo.

7. Incrementar sustancialmente las acciones de forma-
ción dirigidas a personas en situación de desempleo 
ampliando los colectivos prioritarios.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reorga-
nització	del	Servei	d’Ocupació	de	Ca-
talunya
Tram. 250-01783/08

Presentació
Grup Mixt

Reg. 47599 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAmento de CAtAluñA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José 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 Trabajo

exposiCión de motivos

El artículo 7 de la Ley 17/2002, de 5 de julio, de orde-
nación del sistema de trabajo y de creación del Servi-
cio de Ocupación de Cataluña (SOC) establece como 
funciones del nuevo organismo autónomo adscrito al 
Departamento de Trabajo el ofrecimiento y prestación 
de servicios de información y orientación laboral, la 
gestión de la intermediación laboral de las ofertas y 
demandas en el mercado de trabajo mediante una única 
red pública en Cataluña, la articulación de la colabo-
ración con las entidades cooperadoras, la ejecución de 
la obligación de los empresarios de comunicar el ini-
cio y término de los contratos laborales y la gestión de 
las acciones de fomento de la ocupación. Para llevar a 
cabo todas estas funciones se crea la red de Oficinas de 
Trabajo de la Generalitat (OTG), centros de referencia 
en la gestión y promoción del empleo en la Comunidad 
autónoma de Cataluña.

Desde el momento de su creación los pobres resultados 
de la gestión del SOC han extendido serias dudas sobre 
su efectividad. Su bajo rendimiento en época de bo-
nanza económica en relación a las funciones que tiene 
atribuidas se ha convertido en una situación cercana al 
colapso en el actual contexto de crisis económica y de 
aumento acelerado del desempleo. Tal y como refleja 
el reciente estudio «La intermediación laboral del SOC 
en relación a los jóvenes de 16 a 24 años», elaborado 
por Avalot, jóvenes de la UGT de Cataluña, los puestos 
de trabajo gestionados por el SOC han disminuido año 
tras año, con reducciones respecto a los años anteriores 
de un 22,9% en el 2007 y un 34,81% en el 2008. Su 
funcionamiento deficiente se hace evidente en todos los 
indicadores observados. El SOC solamente cubrió un 
26% de las ofertas que gestionó el año pasado, siendo 
su tasa de intermediación (personas que encontraron un 
trabajo a través de este servicio) en el 2007 un 2%.
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En l’any 2007, el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya va presentar una proposta de resolució so-
bre la supressió del pas a nivell de l’avinguda Montserrat 
d’Igualada (Anoia) i el soterrament de la línia de Fer-
rocarrils de la Generalitat en el terme municipal (250-
00085/08) que va ser rebutjada pels grups que donen 
suport al Govern afirmant que es disposava a l’aprovació 
de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental i 
que s’estava redactant el projecte constructiu.

En el mes d’octubre de 2007, el Govern va manifestar 
la seva voluntat d’encarregar un nou estudi per analitzar 
les alternatives de perllongament dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya a Igualada i la seva connexió 
en el futur Eix Transversal Ferroviari. A data d’avui, el 
Govern no ha presentat l’esmentat estudi.

El Ple de l’Ajuntament d’Igualada ha reclamat de forma 
reiterada al Govern la necessitat del soterrament de les 
línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en 
el seu terme municipal.

La supressió del pas a nivell de l’avinguda Montserrat 
d’Igualada és una reclamació dels ciutadans d’Iguala-
da per tal de millorar la seguretat de les persones i la 
mobilitat de la ciutat, i de forma molt especial del barri 
de Sant Crist. Cal recordar que en l’any 2007 en aquest 
punt es va produir un accident gravíssim i irreparable.

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

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a procedir a l’aprovació de l’estudi informatiu i 
del projecte constructiu, amb celeritat, per tal que ini-
ciï les obres per a la supressió del pas a nivell situat a 
l’avinguda Montserrat d’Igualada de la línia Llobregat 
- Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) així com del soterrament de la línia en el terme 
municipal d’Igualada (Anoia).

Palau del Parlament de Catalunya, 20 de febrer de 2009

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

8. Aprobar un programa específico de ayudas a la for-
mación de los trabajadores afectados por expedientes de 
suspensión de contratos de trabajo correspondientes a 
los sectores de la automoción y de la construcción.

Palau del Parlament, 20 de febrero de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	
les	obres	per	a	suprimir	el	pas	a	nivell	i	
soterrar	la	línia	Llobregat-Anoia	de	Fer-
rocarrils	de	la	Generalitat	a	Igualada	
(Anoia)
Tram. 250-01784/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 47643 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu Adjunt, i Santi Rodríguez i Serra, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, 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 en 
la Comissió de Política Territorial: 

exposiCió de motius

El mes de setembre de 2001, el Parlament de Catalunya 
va aprovar la Resolució 863/VI, sobre la supressió del 
pas a nivell situat al punt quilomètric 1,758 del ramal 
Igualada - Martorell de la línia Llobregat - Anoia dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Es va realitzar un estudi previ/avantprojecte de supres-
sió de pas a nivell al punt quilomètric 1,758 del ramal 
Igualada - Martorell de la línia Llobregat - Anoia dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquest es-
tudi preveia tres alternatives amb costos que variaven 
des del 1,5 als 48 milions d’euros.

L’any 2004 es va redactar un estudi informatiu i un 
estudi d’impacte ambiental per fer un soterrament dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Igualada 
i Vilanova del Camí. Aquests estudis es van sotmetre 
a informació pública el febrer de 2005 però no es van 
arribar a aprovar.

El novembre de 2004 es va encarregar el projecte cons-
tructiu del soterrament, que es va començar a redactar 
a mitjans de 2005, però no es pot finalitzar fins que 
s’aprovi l’estudi informatiu.
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2. Incrementar els recursos humans i material de l’ofici-
na de l’OTG de Vilanova i la Geltrú (Garraf) per tal de 
poder atendre el gran volum de persones que actualment 
registra aquesta oficina.

3. Establir un sistema de concertació d’hora de visita 
a les oficines de l’OTG de Vilanova i la Geltrú per tal 
d’evitar les esperes innecessàries als usuaris.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez i Ser-
ra, Josep Enric Millo i Rocher

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

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis-
calització	16/2008,	referent	a	les	sub-
vencions	per	al	finançament	del	torn	
d’ofici,	de	l’assistència	jurídica	gratuïta	
i	del	servei	d’orientació	jurídica,	corres-
ponent	al	2006	(tram.	256-00039/08)	i	a	
l’Informe	de	fiscalització	18/2008,	refe-
rent	al	programa	221	(seguretat	ciuta-
dana)	corresponent	al	2006	(tram.	256-
00040/08)
Tram. 256-00039/08 i 256-00040/08

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 47473, 47482, 47483, 47486, 
47487, 47491, 47501 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CSC, 19.02.2009

Propostes presentades pel Grup Mixt (reg. 47473)

A lA mesA del pARlAment

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Mixto, perteneciente a Ciutadans-Partido de la Ciudada-
nía, de conformidad con lo que dispone el artículo 145 
y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta 
la propuesta de resolución subsiguiente al debate de los 
procedimientos relativos a los siguientes informes de 
fiscalización presentados por la Sindicatura de Cuentas: 
18/2008, referente al programa 221 (seguridad ciudada-
na), correspondiente al 2006 (tram. 256-00040/08) y 
16/2008, referente a las subvenciones para la financia-
ción del turno de oficio, de la asistencia jurídica gratuita 
y del servicio de orientación jurídica, correspondiente 
al 2006 (tram. 256-00039/08).

pRopuestA de ResoluCión

1. El Parlamento de Cataluña aprueba los informes de 
fiscalización 18/2008, referente al programa 221 (se-

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	funcionament	de	les	noves	oficines	
de	l’Oficina	de	Treball	de	la	Generalitat	
a	Vilanova	i	la	Geltrú	(Garraf)
Tram. 250-01785/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 47644 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodrí-
guez i Serra, Josep Enric Millo i Rocher diputats del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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 a la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

exposiCió de motius

La greu crisi econòmica està posant a prova la capacitat 
per atendre aturats de moltes Oficines de Treball de la 
Generalitat (OTG). Un d’aquests casos és l’oficina de 
treball de Vilanova i la Geltrú (Garraf) on cada dia es 
formen llargues cues de treballadors aturats que acu-
deixen a realitzar els tràmits relatius a les prestacions o 
subsidis de l’atur o per obtenir informació.

El cas de l’oficina de Vilanova i la Geltrú és especial-
ment dramàtic ja que les seves dimensions són molt 
reduïdes, el que fa que les persones hagin d’esperar al 
carrer a la intempèrie.

L’oficina de Vilanova i la Geltrú dona servei a tota la 
comarca del Garraf i en els dies de més afluència por 
atendre al voltant de sis-centes persones.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar per 
unanimitat en el seu Ple, una moció en la que demanava 
a la Generalitat de Catalunya la adopció urgent de les 
mesures necessàries per solucionar el greu problema 
que pateix l’oficina.

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. Obrir urgentment una nova Oficina de Treball de la 
Generalitat (OTG) a Vilanova i la Geltrú que substitu-
eixi a les actuals instal·lacions, amb espais suficients per 
atendre adequadament als demandants d’ocupació.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

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

Propostes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 47486 i 47487)

A lA mesA de lA Comissió de lA sindiCAtuRA de Comptes

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Àngels Olano i 
García, diputada, fent ús del que es preveu a l’article 164 
del Reglament de la Cambra, presenta les següents Pro-
postes de Resolució subsegüents al procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 18/2008, referent al programa 
221 (seguretat ciutadana), corresponent al 2006 (256-
00040/08).

pRopostes de ResoluCió 

1. El Parlament de Catalunya aprova el informe de fis-
calització 18/2008, relatiu a l’Informe de fiscalització 
18/2008, referent al programa 221 (seguretat ciutadana), 
corresponent al 2006 a i assumeix les seves conclusions 
i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocu-
pació per la no observança escrupolosa de les normes 
de comptabilitat, de control intern i de respecte de la 
legalitat vigent en la gestió del programa 221 (seguretat 
ciutadana) pel que fa a l’exercici 2006.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré M. Ángeles Olano i García

A lA mesA de lA Comissió de lA sindiCAtuRA de Comptes

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Àngels Olano 
i García, diputada, fent ús del que es preveu a l’article 
164 del Reglament de la Cambra, presenta les següents 
Propostes de Resolució subsegüents al procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2008, referent a 
les subvencions per al finançament del torn d’ofici, de 
l’assistència jurídica gratuïta i del servei d’orientació 
jurídica, corresponent al 2006 (256-00039/08).

pRopostes de ResoluCió 

1. El Parlament de Catalunya aprova el informe de fisca-
lització 16/2008, referent a les subvencions per al finan-
çament del torn d’ofici, de l’assistència jurídica gratuïta 
i del servei d’orientació jurídica, corresponent al 2006 i 
assumeix les seves conclusions i recomanacions.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré M. Ángeles Olano i García

guridad ciudadana), correspondiente al 2006 (tram. 
256-00040/08) y 16/2008, referente a las subvenciones 
para la financiación del turno de oficio, de la asistencia 
jurídica gratuita y del servicio de orientación jurídica, 
correspondiente al 2006 (tram. 256-00039/08).

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a seguir 
las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas que 
recogen los informes mencionados.

Palau del Parlament, 18 de febrero de 2009

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del Grupo Mixto

Propostes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47482 1 47483)

A lA mesA de lA Comissió de lA sindiCAtuRA de Comp-
tes

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 18/2008, referent al programa 
221 (seguretat ciutadana), corresponent al 2006. (Tram. 
256-00040/08).

pRopostA de ResoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 18/2008, referent al programa 221 (seguretat ciu-
tadana), corresponent al 2006 (Tram. 256-00040/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

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

A lA mesA de lA Comissió de lA sindiCAtuRA de Comp-
tes 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 16/2008, referent a les subven-
cions per al finançament del torn d’ofici, de l’assistència 
jurídica gratuïta i del servei d’orientació jurídica, cor-
responent al 2006. (Tram. 256-00039/08).

pRopostA de ResoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 16/2008, referent a les subvencions per al finan-
çament del torn d’ofici, de l’assistència jurídica gratuïta 
i del servei d’orientació jurídica, corresponent al 2006. 
(Tram. 256-00039/08).
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIó 
D’ACTUACIó DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Proposta	per	a	presentar	a	la	Mesa	del	
Congrés	dels	Diputats	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	de	l’article	91.2	de	la	
Llei	37/1992,	de	l’impost	sobre	el	valor	
afegit
Tram. 270-00009/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 47242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Maria 
Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu Adjunt, Montserrat Nebrera Gon-
zález, M. Belén Pajares i Ribas, María Ángeles Olano i 
García, Carina Mejías Sánchez, Jordi Montanya i Mías, 
Juan Bertomeu i Bertomeu, Josep Enric Millo i Rocher, 
Francesc Vendrell i Bayona, Santi Rodríguez i Serra, 
Rafel Luna i Vivas i Rafael López i Rueda, diputats i 
diputades, d’acord amb allò que preveu l’article 154 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta 
per a presentar a la mesa del congrés dels diputats 

exposiCió de motius

i 

La crisi econòmica que pateix Catalunya està afectant 
tots els sectors econòmics productius i, en especial, les 
famílies catalanes. Si bé és cert que en termes de taxa 
d’inflació s’ha produït una reducció important en aquests 
darrers quatre mesos, també és cert que el poder adqui-
sitiu dels ciutadans i ciutadanes s’ha vist reduït com a 
conseqüència de la crisi econòmica, l’increment de la 
taxa de persones desocupades i la crisi financera.

Aquests últims factors obren la porta a la possibilitat de 
reduir els tributs que, directa i indirectament, paguen 
els ciutadans i ciutadanes per tal d’alleugerir la càrrega 
fiscal, ampliar el marge d’estalvi de les famílies i in-
centivar el consum.

ii

Es sabut que l’import final que han de satisfer els consu-
midors i usuaris no només correspon al preu del producte

Propostes 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. 
47491 i 47501)

A lA mesA del pARlAment

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
de la Cambra, presenta la proposta de resolució subse-
güent al debat dels procediments relatius a l’Informe 
de fiscalització 18/2008, referent al programa 221 (se-
guretat ciutadana), corresponent al 2006 (núm. tram. 
256-00040/08); i l’Informe de fiscalització 16/2008, 
referent a les subvencions per al finançament del torn 
d’ofici, de l’assistència jurídica gratuïta i del servei d’ori-
entació jurídica, corresponent al 2006 (núm. tram. 256-
00039/08).

pRopostA de ResoluCió

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 18/2008, referent 
al programa 221 (seguretat ciutadana), corresponent al 
2006 (núm. tram. 256-00040/08); l’Informe de fisca-
lització 16/2008, referent a les subvencions per al finan-
çament del torn d’ofici, de l’assistència jurídica gratuïta 
i del servei d’orientació jurídica, corresponent al 2006 
(núm. tram. 256-00039/08).

2. Insta al Govern de Catalunya a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC;  Dolors Camats i Luis, 
portaveu ICV-EA
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en origen, sinó que està incrementat amb impostos i 
taxes que graven diverses activitats i/o actes posteriors, 
com són les transaccions comercials o les adquisicions 
de béns dins del territori nacional. Aquest és el cas de 
l’impost sobre el valor afegit (IVA).

L’IVA es troba regulat a la Llei 37/1992, de 28 de desem-
bre, del Impost sobre el Valor Afegit, disposició legal que 
ha estat objecte de múltiples modificacions posteriors, 
bàsicament a través de les successives lleis de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social. A tall d’exem-
ple, les Lleis 9/1998, de 21 d’abril; 50/1998, de 30 de 
desembre; 54/1999, de 29 de desembre; 24/2001, de 27 
de desembre; 53/2002, de 30 de desembre i 23/2005, de 
18 de novembre.

L’IVA és un impost que recau sobre el consum i grava 
les adquisicions de béns o prestacions de serveis efec-
tuats per empresaris o professionals, les adquisicions 
intracomunitaries de béns, o bé, les importacions de 
béns, sempre que totes aquestes adquisicions o presta-
cions es realitzin títol onerós.

La regulació de l’impost preveu diversos tipus imposi-
tius d’acord amb la naturalesa del producte objecte de 
transacció. Concretament preveu tres tipus impositius: 
tipus general del 16 %; tipus reduït del 7 % i un altre 
reduït del 4 %.

En general, els productes destinats a la nutrició humana, 
degut a la seva importància i necessitat, estan gravats 
amb el tipus impositiu reduït del 7 %, a excepció d’aquells 
productes alimentaris considerats de primera necessitat, 
que per la seva condició bàsica de l’alimentació humana 
estan gravats amb el tipus impositiu del 4 %.

En els últims mesos, des de diversos sectors, princi-
palment professionals de l’agroalimentació, s’ha palesat 
la necessitat de reduir el tipus de gravamen de l’IVA 
en alguns productes per tal de dinamitzar el comerç, 
incentivar l’activitat del sector agroalimentari –molt 
afectat per la crisi econòmica– i ajudar a les famíli-
es en l’adquisició de productes de primera necessitat. 
Concretament productes com la carn i el peix, que hom 
considera bàsics en l’alimentació humana, se’ls aplica el 
tipus impositiu reduït del 7 % en no estar expressament 
prevista l’aplicació del màxim tipus reduït (4 %) a la 
mateixa llei. El fet que el llistat de productes sigui una 
llista taxada i que en ella no es prevegi ni la carn ni el 
peix, fa que sigui aplicable el tipus més ampli del 7 %.

En conseqüència, per totes les raons exposades, el Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya considera 
necessari i oportú promoure una modificació de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor 
afegit, tendent a reduir el tipus impositiu aplicable a la 
carn i el peix, que actualment és el 7 %, fins al tipus 
reduït del 4 %.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent,

pRopostA peR A pResentAR A lA mesA del CongRés dels 
diputAts lA pRoposiCió de llei de modifiCACió de l’AR-
tiCle 91.dos de lA llei 37/1992, de 28 de desembRe, de 
l’impost sobRe el vAloR Afegit

ARtiCle 1

S’afegeix a l’article 91.DOS, apartat 1, punt 1, una nova 
lletra g), amb el següent redactat: 

«g) Els productes càrnics, inclosos els seus derivats, 
qualsevol que sigui la seva presentació en el mercat».

ARtiCle 2

S’afegeix a l’article 91.DOS, apartat 1, punt 1, una nova 
lletra h), amb el següent redactat: 

«h) Els peixos, inclosos els seus productes derivats».

disposiCió AddiCionAl úniCA

El Govern impulsarà en les institucions de la Unió Eu-
ropea una modificació normativa de la Sexta Directiva 
per unificar el tipus impositiu reduït aplicable en els 
diversos Estats membres als productes càrnics i el peix, 
així com als productes derivats d’aquests.

disposiCions finAls

1. S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de ca-
ràcter reglamentari necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta Llei.

2. La present Llei entrarà en vigor el dia següent al de 
la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2009

Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré, 
Josep Llobet i Navarro, Montserrat Nebrera González, 
M. Belén Pajares i Ribas, M. Ángeles Olano i García, 
Carina Mejías Sánchez, Jordi Montanya i Mías, Juan 
Bertomeu i Bertomeu, Josep Enric Millo i Rocher, 
Francesc Vendrell i Bayona, Santi Rodríguez i Serra, 
Rafel Luna i Vivas, Rafael López i Rueda
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	reper-
cussió	de	la	crisi	econòmica	en	les	po-
lítiques	socials
Tram. 300-00188/08

Presentació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 47987 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 27.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Rafael López i Rueda, Diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb el que disposa l’article 138 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent interpel·lació al Govern per 
tal que sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar 
els propers dies 4 i 5 de març d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a l’afectació de l’actual crisi econòmica que 
pateix Catalunya en l’àmbit de les polítiques socials?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2009

Rafael López i Rueda

Interpel·lació	al	Govern	sobre	política	
sanitària,	especialment	pel	que	fa	a	la	
gestió	de	Sistema	d’Emergències	Mè-
diques,	SA
Tram. 300-00189/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 49083 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 27.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern en matèria de po-
lítica sanitària, especialment pel que fa al balanç de 
la gestió de l’empresa pública Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA (SEM)?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2009

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

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	infra-
estructures
Tram. 300-00190/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 49084 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 27.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern en matèria d’in-
fraestructures, en especial pel que fa a les de tipus fer-
roviari?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2009

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
274/VIII,	sobre	la	modificació	del	model	
oficial	de	comunicació	d’accidents	de	
treball
Tram. 290-00235/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 47667 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Mar Serna Calvo, consellera de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

sol·liCito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de Resolució 274/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la modificació del model oficial de co-
municació d’accidents de treball (Tram. 250-00829/08), 
adoptada per la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme en la Sessió núm. 19, tinguda el 9 de juliol de 
2008 i publicada al Butlletí Oficial del Parlament núm. 
311, de 28 de juliol de 2008.

Barcelona, 23 de febrer de 2009

Mar Serna Calvo
Consellera de Treball

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera del Departament de Treball (reg. 
47667).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 16 de març de 2009.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.02.2009.

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	fis-
calització	23/2008,	referent	a	Barcelona	
d’Infraestructures	Municipals,	SA,	cor-
responent	al	període	2001-2004
Tram. 258-00021/08

Obertura del procediment i encàrrec a la 
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.02.2009.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes pot 
ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Termini per a demanar la presentació de 
l’informe

Termini: 15 dies (del 03.03.2009 al 23.03.2009).

Finiment del termini: 24.03.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.02.2009.
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
299/VIII,	sobre	l’atribució	a	òrgans	juris-
diccionals	de	Barcelona	de	la	compe-
tència	per	a	conèixer	litigis	de	marca,	
dibuixos	o	models	comunitaris
Tram. 290-00256/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 47508 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Núm. de resolució: 290-00256/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 299/VIII, 
sobre l’atribució a òrgans jurisdiccionals de Barcelona de 
la competència per a conèixer litigis de marca, dibuixos 
o models comunitaris

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 299/VIII, sobre 
l’atribució a òrgans jurisdiccionals de Barcelona de la 
competència per a conèixer litigis de marca, dibuixos o 
models comunitaris, em plau fer-vos les consideracions 
següents: 

El Departament de Justícia ha comunicat al Govern de 
l’Estat, a través del Ministeri de Justícia, la seva voluntat 
d’impulsar durant la present legislatura la modificació 
normativa per atribuir a un dels jutjats mercantils de 
Barcelona i a una de les seccions de l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona competències per a conèixer en 
primera i en segona instància, respectivament, i d’una 
manera exclusiva, tots els litigis i recursos que promo-
guin a l’empara del que estableix la normativa europea 
sobre la marca, els dibuixos i els models comunitaris, i 
que els òrgans esmentats estenguin llur jurisdicció, en 
l’exercici d’aquesta competència, a l’àmbit territorial de 
Catalunya.

El Departament de Justícia ja va manifestar al Ministeri 
de Justícia, amb motiu de la tramitació del Projecte de 
Llei orgànica per a la reforma concursal (després Llei 
orgànica 3/2003, de 9 de juliol) la seva preocupació per 
l’atribució en primera instància i de forma exclusiva als 
jutjats mercantils d’Alacant de la competència per co-
nèixer de tots els litigis que es promoguessin a l’empara 
dels reglaments comunitaris sobre marca comunitària i 
sobre dibuixos i models comunitaris.

Les raons eren les següents: 

– Que fins aleshores, els conflictes que se suscitaven en 
aquesta matèria es resolien dins l’àmbit territorial de 
Catalunya (la disposició addicional primera de la Llei 
de marques en relació amb l’article 91 del Reglament 
de 40/1994 del Consell de la Unió Europea sobre marca 

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
298/VIII,	sobre	cursos	relatius	als	drets	
i	deures	dels	ciclistes	i	sobre	la	campa-
nya	de	sensibilització	i	coexistència	en-
tre	la	bicicleta	i	els	vehicles	motoritzats
Tram. 290-00255/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 47580 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Núm. de resolució: 290-00255/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 298/VIII, 
sobre cursos relatius als drets i deures dels ciclistes i so-
bre la campanya de sensibilització i coexistència entre 
la bicicleta i els vehicles motoritzats

D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, i en compliment 
de la Resolució 298/VIII sobre cursos relatius als drets 
i deures dels ciclistes i sobre la campanya de sensibi-
lització i coexistència entre la bicicleta i els vehicles 
motoritzats, informo el següent: 

El proper 22 de febrer s’inicia una campanya en col-
laboració amb la Federació Catalana de Ciclisme i de 
la Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta 
(CCUB), una campanya per recordar als conductors que 
per avançar una persona ciclista cal respectar una dis-
tància lateral de seguretat obligatòria d’un metre i mig, 
tal com estableix el Reglament general de circulació. En 
total es farà una distribució de 10.000 dorsals i 15.000 
adhesius amb el símbol de l’1,5, principalment a través 
d’entitats i clubs de ciclistes. A més, tant la Federació 
Catalana de Ciclisme com la Coordinadora Catalana 
d’Usuaris de la Bicicleta instaran que els clubs ciclistes 
facin imprimir el senyal de l’1,5 als mallots dels seus 
corredors.

I per la primavera es farà una reedició de la campanya 
«A la carretera respectem-nos. Circular junts és possi-
ble», tant per ciclistes com per a la resta de conductors, 
sobre com s’ha de circular a les vies interurbanes per 
tal que la seva convivència sigui pacífica i sense acci-
dents. Aquesta campanya es farà en col·laboració amb 
el RACC, la Federació Catalana de Ciclisme, la Coor-
dinadora d’Usuaris de la Bicicleta i la Divisió de Trànsit 
del Cos de Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 19 de febrer de 2009

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació
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La Xarxa farmacèutica està totalment desplegada a Gi-
rona amb 313 Oficines de Farmàcia (OF), Lleida amb 
163 OF (manca 1 farmàcia) i Alt Pirineu - Aran amb 
les 38 OF. A la Regió Sanitària de Tarragona el desple-
gament arriba al 97% amb 226 de 233 OF connectades 
i a Terres del Ebre hi ha 79 de les 86 OF connectades 
un 92%.

El Percentatge global de connectivitat a totes les regions 
sanitàries, exceptuant Barcelona i Catalunya Central, 
és del 98%.

A la Regió Sanitària de Catalunya Central estaran totes 
les farmàcies connectades al mes de març i a la Regió 
Sanitària de Barcelona s’espera finalitzar enguany el des-
plegament de la xarxa entre els mesos de juny i juliol.

Actualment s’estan portant a terme les reunions infor-
matives a la Regió Sanitària de Barcelona per tal de 
instaurar un model organitzatiu que permeti un desple-
gament tant nombrós.

Pel que fa a la xarxa de prescripció, els centres que 
disposen d’estació clínica de l’ICS, eCAP, estan ja pre-
parats per prescriure (75% del territori), també el CABE 
està plenament operatiu. A finals de febrer es comença-
ran a instal·lar les adaptacions de les estacions clíniques 
en els proveïdors no ICS, les diferents solucions dels 
quals estan ara mateix en fase final de proves.

Quant a la utilització del Sistema de Recepta Electrò-
nica, ja s’han fet més de 1.700.000 dispensacions i es 
manté un creixement sostingut del 20% cada mes sobre 
el mes anterior.

Només al llarg del mes de desembre passat, 506 metges 
varen prescriure a 31.683 pacients un total de 105.002 
prescripcions i generant la quantitat de 1.118.004 re-
ceptes.

Tenint en compte que amb la Recepta Electrònica es 
prescriu al pacient crònic el seu pla terapèutic anual, 
una primera anàlisi quantitativa d’aquestes xifres del 
mes de desembre significarien al llarg de l’any 2009 un 
estalvi de 305.660 visites d’aquests pacients crònics als 
seus CAP per a la recollida de noves receptes. Aquest 
és un factor força positiu que pot alleugerar la pressió 
assistencial i significar una millora qualitativa i quanti-
tativa per als professionals i per als pacients. En aquesta 
mateixa línia d’anàlisi els pacients crònics que es vagin 
incorporant al nou sistema de Recepta Electrònica po-
den arribar a suposar un estalvi de 5 milions de visites 
als CAP.

Un altre factor qualitatiu a destacar és que amb la im-
plantació del nou sistema de Recepta Electrònica es re-
alitza una revisió acurada i l’actualització per part dels 
professionals sanitaris del tractament de cada pacient.

En paral·lel a les tasques de desplegament territorial del 
sistema, des del Departament s’està treballant la implan-
tació del Centre de Gestió de la Recepta Electrònica per 
tal de donar suport a tots els usuaris implicats (professio-
nals metges i farmacèutics) i també suport tecnològic a 
tot el sector (proveïdors). Aquest Centre disposarà d’in-
formació del Sistema Integrat de Recepta Electrònica

comunitària aquests conflictes es tramitaven en primera 
instància davant els jutjats de primera instància de la seu 
de cada tribunal superior de justícia).

– Que la mateixa Audiència Provincial de Barcelona 
compta amb una secció, la 15ª, especialitzada en matè-
ria de marques i patents.

– La importància de la indústria i del comerç a Catalu-
nya i la tradició jurídica en la matèria.

En aquest sentit, ja aleshores es va proposar al Ministeri 
la modificació de la Llei que s’estava tramitant per tal 
de preveure la constitució de jutjats i tribunals de mar-
ca comunitària en l’àmbit territorial de cada comunitat 
autònoma. Concretament es va proposar que fossin els 
jutjats mercantils de la seu dels tribunals superiors de 
justícia que coneguessin en primera instància i de forma 
exclusiva d’aquest tipus de litigis, i que amb aquests 
efectes estenguessin la seva jurisdicció a tot el territori 
de la comunitat, articulant-ho mitjançant l’especialitza-
ció d’un o més dels jutjats.

Barcelona, 18 de febrer de 2009

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justícia

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	27/
VIII,	sobre	l’accés	informàtic	a	les	carpe-
tes	de	salut	i	als	historials	clínics	i	sobre	
el	desplegament	general	del	sistema	de	
recepta	electrònica
Tram. 390-00027/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 47507 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Núm. de moció: 390-00027/08

Sobre: Control del compliment de la Moció 27/VIII, 
sobre l’accés informàtic a les carpetes de salut i als 
historials clínics i sobre el desplegament general del 
sistema de recepta electrònica

D’acord amb allò que disposa l’article 140 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Moció 27/VIII del Parlament de Catalunya, sobre 
l’accés informàtic a les carpetes de salut i als historials 
clínics i sobre el desplegament general del sistema de 
recepta electrònica, em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions: 

El punts principals a destacar pel que fa al desplegament 
del projecte de Recepta Electrònica són: 
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres-
supost	amb	el	conseller	d’Economia	i	
Finances	sobre	el	control	del	compli-
ment	de	la	legislació	sobre	instal·lacions	
de	distribució	de	combustibles	gasosos	
per	canalització
Tram. 354-00214/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 24.02.2009 
(DSPC-C 500).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres-
supost	amb	el	conseller	d’Economia	i	
Finances	sobre	el	quadre	macroeconò-
mic	elaborat	pel	Govern	de	l’Estat	i	so-
bre	l’agudització	de	la	crisi
Tram. 354-00230/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 24.02.2009 
(DSPC-C 500).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres-
supost	amb	el	conseller	d’Economia	i	
Finances	sobre	la	previsió	de	les	dades	
macroeconòmiques	anunciades,	l’afec-
tació	en	el	nou	sistema	de	finançament	
i	la	repercussió	en	la	societat
Tram. 354-00231/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 24.02.2009 
(DSPC-C 500).

en temps real i monitoritzarà d’extrem a extrem en tot 
moment el correcte funcionament del sistema.

Barcelona, 18 de febrer de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control	del	compliment	de	la	Moció	29/
VIII,	sobre	les	polítiques	en	matèria	de	
dependència
Tram. 390-00029/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 46937 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Núm. de moció: 390-00029/08

Sobre: Control del compliment de la Moció 29/VIII, 
sobre les polítiques en matèria de dependència

Gairebé el 70 % de les persones beneficiàries del Sis-
tema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència 
reben una prestació econòmica per a cures en l’entorn 
familiar. D’aquestes, una quarta part tenen una persona 
cuidadora no professional susceptible de donar-se d’alta 
a la Seguretat Social.

En aquest sentit, els equips de serveis socials bàsics 
informen a les persones beneficiàries que han de donar 
d’alta el/la cuidador/a no professional i així mateix ho 
indica la resolució del Programa Individual d’Atenció 
(PIA).

L’any 2008 es va fer una primera tramesa de cartes 
adreçades a aquelles persones beneficiàries que tenien 
una resolució de PIA i on no constava la informació 
referent a l’alta a la Seguretat Social. A totes elles se’ls 
informava de l’obligatorietat de subscriure el conveni 
especial amb la Seguretat Social així com també el rè-
gim d’exempcions.

En aquests moments s’està portant a terme una actua-
ció especial per aconseguir que totes les persones que 
haurien de donar-se d’alta efectivament ho facin. En 
primer lloc, s’han contrastat totes les dades de les per-
sones beneficiàries de cuidador/a no professional que 
tenen resolució i nòmina amb les dades de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social per conèixer totes les 
situacions d’afiliació. A les persones que no consten 
afiliades se’ls hi envia una carta informant-los que la 
persona a la qual han identificat com a cuidador/a no 
professional s’ha de donar d’alta per aquest concepte en 
un termini de 3 mesos.

Barcelona, 13 de febrer de 2009

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadana
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	dels	res-
ponsables	de	la	central	nuclear	d’Ascó	
davant	la	Comissió	d’Economia,	Finan-
ces	i	Pressupost	perquè	informin	sobre	
la	situació	actual	de	l’energia	nuclear
Tram. 356-00351/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 28, tinguda el dia 24.02.2009 (DSPC-C 500).

Sol·licitud	de	compareixença	dels	res-
ponsables	de	la	central	nuclear	Vande-
llòs	II	davant	la	Comissió	d’Economia,	
Finances	i	Pressupost	perquè	informin	
sobre	la	situació	actual	de	l’energia	nu-
clear
Tram. 356-00352/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 28, tinguda el dia 24.02.2009 (DSPC-C 500).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Eugeni	
Villalbí	i	Godes,	secretari	de	Joventut,	
davant	la	Comissió	sobre	les	Polítiques	
de	Joventut	perquè	informi	sobre	les	
polítiques	de	subvencions	de	la	Secre-
taria	de	Joventut	i	de	l’Agència	Catalana	
de	la	Joventut
Tram. 356-00400/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió sobre les Polítiques de Jo-
ventut, en la sessió núm. 18, tinguda el dia 24.02.2009 
(DSPC-C 499).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres-
supost	amb	el	conseller	d’Economia	i	
Finances	sobre	les	previsions	pel	que	
fa	a	la	crisi	econòmica
Tram. 354-00232/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 28, tinguda el dia 24.02.2009 
(DSPC-C 500).

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	
amb	el	conseller	de	Medi	Ambient	i	Ha-
bitatge	sobre	el	contingut	i	les	conclu-
sions	de	l’informe	de	la	Sindicatura	de	
Comptes	corresponent	a	l’empresa	pú-
blica	Adigsa,	dels	anys	2003	i	2004
Tram. 354-00242/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: M. Ángeles Olano i Gar-
cía, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 46793).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge, sessió del 18.02.2009.
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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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la ses-
sió núm. 35, tinguda el dia 25.02.2009 (DSPC-C 502).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Raimon	
Obiols	i	Germà,	diputat	al	Parlament	Eu-
ropeu,	davant	la	Comissió	d’Acció	Exte-
rior	i	de	la	Unió	Europea	perquè	informi	
sobre	la	funció	del	Parlament	de	Catalu-
nya	en	el	seguiment	dels	processos	le-
gislatius	i	de	control	de	les	institucions	
europees	i	sobre	l’aplicació	del	principi	
de	subsidiarietat
Tram. 356-00436/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. , tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C ).

Sol·licitud	de	compareixença	del	pre-
sident	de	l’Agència	Tributària	de	Cata-
lunya	davant	la	Comissió	d’Economia,	
Finances	i	Pressupost	perquè	informi	
sobre	l’evolució	d’aquesta	agència
Tram. 356-00411/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 28, tinguda el dia 24.02.2009 (DSPC-C 500).

Sol·licitud	de	compareixença	del	director	
general	de	l’Agència	Tributària	de	Cata-
lunya	davant	la	Comissió	d’Economia,	
Finances	i	Pressupost	perquè	informi	
sobre	l’evolució	d’aquesta	agència
Tram. 356-00412/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 28, tinguda el dia 24.02.2009 (DSPC-C 500).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 18, tinguda el dia 24.02.2009 (DSPC-C 499).
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	Carme	Boixader,	al-
caldessa	de	Capolat	(Berguedà),	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	sobre	la	loca-
lització	i	la	identificació	de	les	persones	
desaparegudes	durant	la	Guerra	Civil	i	
la	dictadura	franquista
Tram. 353-00289/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 25.02.2009 (DSPC-C 501).

Compareixença	de	Manel	Perona,	pre-
sident	de	l’Associació	per	a	la	Recupe-
ració	de	la	Memòria	Històrica	de	Ca-
talunya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
sobre	la	localització	i	la	identificació	de	
les	persones	desaparegudes	durant	la	
Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 353-00292/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 25.02.2009 (DSPC-C 501).

Compareixença	de	José	Paniego,	mem-
bre	de	la	comunitat	religiosa	gabrielista,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	sobre	la	
localització	i	la	identificació	de	les	per-
sones	desaparegudes	durant	la	Guerra	
Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 353-00294/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 25.02.2009 (DSPC-C 501).

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

Sessió	informativa	de	la	Comissió	d’Edu-
cació	i	Universitats	conjuntament	amb	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	i	
Turisme	amb	els	consellers	d’Educació	i	
de	Treball	per	a	presentar	el	pla	FP.cat
Tram. 355-00108/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Educació, Consellera, del Departament de 
Treball (reg. 47853).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 25.02.2009.

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Treball,	Indústria,	Comerç	i	Turisme	con-
juntament	amb	la	Comissió	d’Educació	
i	Universitats	amb	els	consellers	d’Edu-
cació	i	de	Treball	per	a	presentar	el	pla	
FP.cat
Tram. 355-00109/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Educació, Consellera, del Departament de 
Treball (reg. 47853).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:  25.02.2009.
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Compareixença	de	Joan	Pi	Cabanas,	
membre	de	l’Associació	d’Exinternats	
del	Franquisme	a	Catalunya,	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	sobre	la	localit-
zació	i	la	identificació	de	les	persones	
desaparegudes	durant	la	Guerra	Civil	i	
la	dictadura	franquista
Tram. 353-00301/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 25.02.2009 (DSPC-C 501).

Compareixença	de	Sílvia	Giménez-Sa-
linas	Colomer,	presidenta	del	Consell	
dels	Col·legis	d’Advocats	de	Catalunya	
i	degana	del	Col·legi	d’Advocats	de	Bar-
celona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
mediació	en	l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 353-00322/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 26.02.2009 
(DSPC-C 504).

Compareixença	de	Teresa	Llorens	Car-
bonell,	coordinadora	de	l’Àrea	d’Igualtat	
i	Ciutadania	de	la	Diputació	de	Barce-
lona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
mediació	en	l’àmbit	del	dret	privat
Tram. 353-00324/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 26.02.2009 
(DSPC-C 504).

Compareixença	de	Pere	Fortuny,	mem-
bre	de	l’Associació	pro	Memòria	als	Im-
molats	per	la	Llibertat	a	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	sobre	la	loca-
lització	i	la	identificació	de	les	persones	
desaparegudes	durant	la	Guerra	Civil	i	
la	dictadura	franquista
Tram. 353-00298/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 25.02.2009 (DSPC-C 501).

Compareixença	d’Aida	Lorenzo	i	Esther	
Llorenç,	membres	de	l’Associació	de	Fa-
miliars	de	Represaliats	pel	Franquisme,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	sobre	la	
localització	i	la	identificació	de	les	per-
sones	desaparegudes	durant	la	Guerra	
Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 353-00299/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 25.02.2009 (DSPC-C 501).

Compareixença	d’Enric	Pubill,	president	
de	l’Associació	Catalana	d’Expresos	Po-
lítics,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	so-
bre	la	localització	i	la	identificació	de	les	
persones	 desaparegudes	 durant	 la	
Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 353-00300/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 25.02.2009 (DSPC-C 501).
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Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	salut	
pública
Tram. 353-00445/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Salut, del 23.02.2009 (DSPC-C 497).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Catalana	de	Municipis	i	Co-
marques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	salut	pública
Tram. 353-00446/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Salut, del 23.02.2009 (DSPC-C 497).

Compareixença	de	representants	del	
Consell	de	Col·legis	de	Metges	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
salut	pública
Tram. 353-00452/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Salut, del 23.02.2009 (DSPC-C 497).

Compareixença	de	representants	del	
Consell	de	Col·legis	de	Diplomats	en	
Infermeria	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 353-00453/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Salut, del 23.02.2009 (DSPC-C 497).

Compareixença	d’un	representant	o	una	
representant	de	la	Junta	de	Govern	del	
Col·legi	d’Educadores	i	Educadors	So-
cials	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	del	
dret	privat
Tram. 353-00330/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 33 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 26.02.2009 
(DSPC-C 504).

Compareixença	del	president	i	el	secre-
tari	de	la	Federació	Nacional	Catalana	
de	Confraries	de	Pescadors	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	pesca	i	d’acció	
marítima
Tram. 353-00426/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 26.02.2009 
(DSPC-C 506).

Compareixença	de	representants	de	la	
Societat	Espanyola	de	Salut	Pública	i	
Administració	Sanitària	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 353-00443/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Salut, del 23.02.2009 (DSPC-C 497).
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Compareixença	de	Jordi	Medallo	Muñiz,	
director	de	l’Institut	de	Medicina	Legal	
de	Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	sobre	la	localització	i	la	identificació	
de	les	persones	desaparegudes	durant	
la	Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 353-00486/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 44 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 25.02.2009 (DSPC-C 501).

Compareixença	de	representants	de	
l’ONCE	davant	la	Comissió	d’Estudi	de	
la	Situació	de	les	Persones	amb	Disca-
pacitats	perquè	expliquin	les	línies	d’ac-
tuació	de	l’entitat
Tram. 357-00248/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. de la Comissió 
d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapaci-
tats, del 19.02.2009 (DSPC-C ).

Compareixença	de	Raimon	Obiols	i	Ger-
mà,	diputat	al	Parlament	Europeu,	da-
vant	la	Comissió	d’Acció	Exterior	i	de	
la	Unió	Europea	perquè	informi	sobre	la	
funció	del	Parlament	de	Catalunya	en	el	
seguiment	dels	processos	legislatius	i	
de	control	de	les	institucions	europees	
i	sobre	l’aplicació	del	principi	de	sub-
sidiarietat
Tram. 357-00263/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en la 
sessió núm. , tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C ).

Compareixença	de	representants	de	la	
Xarxa	Espanyola	de	Ciutats	Saludables	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	salut	
pública
Tram. 353-00456/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Salut, del 23.02.2009 (DSPC-C 497).

Compareixença	de	representants	de	la	
Societat	Espanyola	de	Seguretat	Ali-
mentària	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	salut	pública
Tram. 353-00459/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Salut, del 23.02.2009 (DSPC-C 497).

Compareixença	de	representants	del	
Comitè	Primer	de	Desembre	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	salut	pública
Tram. 353-00464/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Salut, del 23.02.2009 (DSPC-C 497).
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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. 357-00264/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut en la sessió 
núm. 18, tinguda el dia 24.02.2009 (DSPC-C 499).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut, del 24.02.2009 (DSPC-
C 499).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió	plenària	núm.	51

Convocada per al dia 4 de març de 2009

pResidènCiA del pARlAment

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

Ple del Parlament

4 de març de 2009

09.00 h

Saló de Sessions

oRdRe del diA

1. Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un di-
putat. Tram. 234-00039/08. Comissió de l’Estatut dels 
Diputats. Debat i votació del dictamen de la comissió 
(Dictamen: BOPC 407, 78).

2. Projecte de llei de la millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics. Tram. 200-00042/08. Comissió de 
Política Territorial. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió (Dictamen: BOPC 411).

3. Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a la persona i la família. Tram. 200-00054/08. 
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat. (Text presentat: BOPC 384, 9).

4. Proposició de llei de mesures complementàries de 
garantia en l’àmbit de la contractació pública que duen 
a terme els departaments i organismes públics depen-
dents de l’Administració de la Generalitat. Tram. 202-
00035/08. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Ca talunya. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la 
totalitat. (Text presentat: BOPC 283, 27).

5. Procediment per a elegir un membre del Consell 
Assessor de RTVE a Catalunya. Tram. 284-00027/08. 
Grups parlamentaris. Designació.

6. Procediment per a elegir un membre del Consell de la 
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya Tram. 
284-00028/08. Grups parlamentaris. Designació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la 
crisi econòmica en les polítiques socials. Tram. 300-
00188/08. Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària, 
especialment pel que fa a la gestió de Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, SA. Tram. 300-00189/08. Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures. 
Tram. 300-00190/08. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política per a afrontar la crisi econòmica en el sector 
del comerç. Tram. 302-00150/08. Rafel Luna i Vivas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els objectius i les finalitats de la política d’acció exterior. 
Tram. 302-00151/08. Grup Mixt. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre 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. 302-00152/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’aplicació de la legislació en matèria de persones 
en situació de dependència. Tram. 302-00153/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de reactivació de l’economia productiva 
i la indústria en el context de crisi econòmica. Tram. 
302-00154/08. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Debat i votació.

15. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 4 de març, a les 16.00 h).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2009

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual
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4.70.05.

Pla	anual	de	cooperació	al	desenvolu-
pament	per	al	2009
Tram. 334-00089/08

Presentació
Conseller del Departament 
de la Vicepresidència
Reg. 47856 / Coneixement i tramesa a 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat: 
Presidència del Parlament, 25.02.2009

A lA mesA del pARlAment

Josep-Lluís Carod-Rovira, Vicepresident del Govern 
de la Generalitat, ateses les atribucions establertes a 
l’article 3.2.5 del Decret 421/2006, de 28 de novembre, 
de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, i en compliment del que 
disposa l’art. 9.4 del a Llei 26/2001, de 31 de desem-
bre, de cooperació al desenvolupament, trameto el Pla 
anual de cooperació 2009, aprovat avui pel Govern de 
la Generalitat.

Barcelona, 24 de febrer de 2009

Josep-Lluís Carod-Rovira
Vicepresident

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe	del	Consell	de	l’Audiovisual	de	
Catalunya	sobre	l’observança	del	plu-
ralisme	polític	en	la	televisió	i	la	ràdio	
corresponent	al	desembre	del	2008
Tram. 337-00050/08

Presentació
President, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 47641 / Coneixement i tramesa a 
la : Mesa del Parlament, 24.02.2009

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de 

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

Informe	sobre	l’acompliment	del	Pro-
grama	anual	d’actuació	estadística	per	
al	2007
Tram. 334-00088/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
407)

En el BOPC 407, a la pàgina 88.

En el títol.

On diu:

«[...] Programa anual d’actuació estadística per al 
2008»

Ha de dir: 

«[...] Programa anual d’actuació estadística per al 
2007»
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4.90.10.

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

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 24.02.2009

seCRetARiA geneRAl

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 24 de febrer 
de 2009, vist l’informe del director de Govern Interior i 
de conformitat amb la base quarta del damunt dit con-
curs, ha designat per tal de formar part de la comissió 
tècnica d’avaluació el senyor Xavier Muro i Bas, direc-
tor de Govern Interior, el senyor Francesc Xavier Duch 
i Oruj, cap del Departament d’Infraestructures, Equi-
paments i Seguretat i la senyora Sara Marcé i Adrian, 
en representació del personal.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Acta	de	 la	presa	de	possessió	dels	
membres	del	Consell	Assessor	de	Con-
tinguts	i	de	Programació	de	la	Corpora-
ció	Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals

Acta

Al Palau del Parlament, el dia 24 de febrer de 2009 a un 
quart d’onze del matí i dos minuts, davant el president 
del Parlament, Ernest Benach i Pascual, que presideix 
l’acte, i en presència de membres de la Mesa del Parla-
ment i de la secretària general; de portaveus i diputats 
dels grups parlamentaris; del president i de consellers 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya; del presi-
dent, de la directora general i de consellers del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, i del secretari de Mitjans de Comunicació del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, han 
pres possessió com a membres del Consell Assessor de 

desembre de 2008 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové
Barcelona, 19 de febrer de 2009

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

Informe	5/2007	de	 la	Sindicatura	de	
Comptes	sobre	el	Fons	Social	Europeu,	
exercicis	1990-2001,	en	versió	caste-
llana
Tram. 337-00051/08

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya
Reg. 47509 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 24.02.2009

M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

Em complau informar-vos, als efectes adients, que ahir 
la Sindicatura de Comptes va enviar la versió castellana 
de l’informe 5/2007, relatiu al Fons Social Europeu, 
exercicis 1990-2001, al Tribunal de Comptes, en com-
pliment del que estableix el punt 4 de la resolució 113/
VIII, de 24 de gener de 2008, del Parlament de Catalu-
nya (BOPC, núm. 207 del 4.2.2008): 

4. El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura 
de Comptes que trameti l’Informe 5/2007 al Tribunal 
de Comptes per si del seu contingut se’n poden derivar 
responsabilitats comptables.

Per a la vostra informació, adjunto un exemplar de la 
versió castellana de l’esmentat informe.

Tot restant a la vostra disposició per a qualsevol acla-
riment, aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben aten-
tament.

Barcelona, 19 de febrer de 2009

Joan Colom i Naval
Síndic major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

El president del Parlament ha lliurat als interessats les 
credencials del nomenament. El president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals ha adreçat unes paraules als assistents i, final-
ment, el president del Parlament ha clos l’acte amb unes 
paraules adreçades als nous membres per a desitjar-los 
una tasca plena d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte s’ha clos a un quart d’onze del matí i dotze mi-
nuts.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2009

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

Continguts i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals 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 Bent Ali, Enric Homs Mar-
tínez, Immaculada Juan i Franch, José Martí Gómez, 
Josep Rafecas Jané, Fèlix Riera Prado, Irene Jezabel 
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.

La secretària general ha llegit la Resolució 392/VIII 
del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeixen els 
vint-i-un membres del Consell Assessor de Continguts 
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	Resolució 390/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un informe relatiu a l’aplicació a Catalunya de la Convenció dels drets de l’infant
	Tram. 250-01463/08
	Adopció


	Resolució 392/VIII del Parlament de Catalunya, 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
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 407)


	Resolució 393/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 18/2008, referent al programa 221 (seguretat ciutadana) corresponent al 2006
	Tram. 256-00040/08
	Adopció


	Resolució 394/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 16/2008, referent a les subvencions per al finançament del torn d’ofici, de l’assistència jurídica gratuïta i del servei d’orientació jurídica, corresponent al 2006
	Tram. 256-00039/08
	Adopció






	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la pal·liació de la recessió econòmica mitjançant la reducció i la contenció de despeses corrents de l’Administració de la Generalitat i sobre l’aplicació de l’import obtingut al suport i al desenvolupament de determinats sectors
	Tram. 250-01115/08
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre el cèntim sanitari
	Tram. 250-01244/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’actualització i la publicació del Catàleg de carreteres de Catalunya
	Tram. 250-01291/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la redacció d’un protocol d’actuació en el cas d’accident o incident nuclear
	Tram. 250-01300/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la modificació del Pla general d’ordenació urbanística de Ripoll
	Tram. 250-01311/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la reducció dels terminis de pagament de la Generalitat als proveïdors
	Tram. 250-01320/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la retallada de les prestacions econòmiques del personal al servei de l’Administració pública en els pressupostos de l’Estat
	Tram. 250-01324/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la reducció i la racionalització de les restriccions al transport de mercaderies per la xarxa viària
	Tram. 250-01329/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la regulació del prefix telefònic 905
	Tram. 250-01338/08
	Retirada


	Proposta de resolució sobre el reallotjament dels veïns del carrer del Besòs, de Barcelona, durant les obres de rehabilitació de llurs habitatges i sobre les indemnitzacions pels perjudicis causats per les obres de la línia 5 del metro
	Tram. 250-01361/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la indicació d’alguns topònims del Camp de Tarragona en les vies de comunicació
	Tram. 250-01363/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou pont a Sant Pere Pescador (Alt Empordà)
	Tram. 250-01364/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-244
	Tram. 250-01373/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’acceleració dels treballs d’interconnexió pendents de la línia del tren d’alta velocitat Barcelona - Nimes
	Tram. 250-01375/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la creació de nous tipus de títols de transport públic de tarifa integrada
	Tram. 250-01376/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’aglomeració de passatgers a les andanes i els accessos de l’estació de tren de l’aeroport de Barcelona
	Tram. 250-01379/08
	Rebuig


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


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


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


	Proposta de resolució sobre la gratuïtat del transport públic per a les persones amb discapacitat intel·lectual a la Terra Alta
	Tram. 250-01412/08
	Retirada


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe relatiu al rendiment mensual de les tuneladores de la línia 9 del metro
	Tram. 250-01414/08
	Rebuig






	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 sobre els centres de culte o de reunió amb fins religiosos
	Tram. 200-00031/08
	Ponència per a elaborar l’Informe


	3.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament
	Tram. 202-00027/08
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	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
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat





	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.20.	Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
	Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell Assessor de RTVE a Catalunya
	Tram. 284-00027/08
	Propostes de candidats

	Procediment per a elegir un membre o una membre del Consell de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
	Tram. 284-00028/08
	Propostes de candidats





	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la inclusió de les discapacitats d’origen orgànic en el barem de discapacitats amb el mateix nivell que les discapacitats físiques, psíquiques i sensorials
	Tram. 250-01428/08
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la destinació dels recursos de cooperació al desenvolupament
	Tram. 250-01597/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el traçat de la variant sud de Lleida
	Tram. 250-01633/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el compliment de la sentència del Tribunal Suprem que insta a incloure una casella per a determinar la llengua habitual de l’infant en el procés de preinscripció d’educació infantil i primària
	Tram. 250-01636/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la modificació de la Directiva 2006/112/CE de la Unió Europea, relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit, per a reduir el tipus impositiu aplicable a determinats articles
	Tram. 250-01637/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els ajuts a les comunitats catalanes a l’exterior
	Tram. 250-01647/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’establiment de línies d’ajuts i subvencions per a atendre els danys produïts pel temporal del 23 al 26 de gener de 2009
	Tram. 250-01648/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el dret dels pares a elegir la llengua oficial de l’educació infantil i el primer cicle de primària de llurs fills
	Tram. 250-01649/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques al pas elevat de la carretera C-234 a Gavà i sobre el recobriment de la calçada amb asfalt sonoreductor
	Tram. 250-01650/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució de revisió dels pressupostos de la Generalitat per al 2009
	Tram. 250-01651/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reclamació al Govern de l’Estat de descomptes i subvencions per al transport de mercaderies per l’autopista AP-2 entre Fraga i Alfajarín
	Tram. 250-01652/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el millorament de l’eix viari entre Lleida, Solsona, Berga, Ripoll i Figueres i del tram entre Alfarràs i Ripoll de la carretera C-26
	Tram. 250-01653/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la sol·licitud de contenció i racionalització de la despesa pel que fa a informació publicitària dels departaments de la Generalitat i dels organismes públics adscrits o amb participació majoritària
	Tram. 250-01654/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la il·luminació de les rotondes de les carreteres T-310, T-312 i T-314 al Baix Camp
	Tram. 250-01655/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a afrontar la crisi del sector ramader
	Tram. 250-01656/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment d’un parc de bombers dins del terme municipal de Girona
	Tram. 250-01657/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la posada en marxa del nou servei de diagnòstic PET-TC a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
	Tram. 250-01658/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció del consultori local de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) i la licitació i l’execució immediata de la resta de consultoris locals i centres d’atenció primària anunciats a la publicació del 2006 Mil dies invertint en salut
	Tram. 250-01659/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en funcionament d’un institut d’ensenyament secundari a Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 250-01660/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reducció dels peatges de l’autopista AP-7 al tram entre el Vendrell i Cambrils per les obres de construcció del tercer carril
	Tram. 250-01661/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un programa d’accions per a prevenir l’addicció als jocs digitals d’infants i adolescents
	Tram. 250-01662/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’aplicació immediata de la Llei de l’Estat 40/2003, de protecció a les famílies nombroses, en matèria de tarifes de transport públic
	Tram. 250-01663/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la constitució de la Generalitat com a soci de capital risc per als empresaris del sector agrari
	Tram. 250-01664/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la desafectació de la caserna de la Guàrdia Civil de Ripoll
	Tram. 250-01665/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el condicionament de la coberta de la nau i el caputxó del campanar de l’església de Sant Lliser d’Arcalís, a Soriguera (Pallars Sobirà)
	Tram. 250-01666/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària, l’adjudicació i l’execució de la segona fase de les obres del CEIP Joan Plana, a Puigpelat (Alt Camp)
	Tram. 250-01667/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’estabilitat de la plantilla docent del SES Cristòfor Colom, al barri del Bon Pastor, de Barcelona
	Tram. 250-01668/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’obsequi de la seu de Ginebra de les Nacions Unides amb una reproducció de l’Esculapi
	Tram. 250-01669/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la commemoració del 350è aniversari del Tractat dels Pirineus
	Tram. 250-01670/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació de places de centre residencial d’educació intensiva
	Tram. 250-01671/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació de places de centre residencial d’acció educativa
	Tram. 250-01672/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el sanejament del polígon industrial de Camarasa (Noguera)
	Tram. 250-01673/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la revisió de l’estabilitat i la consolidació del tram de la línia del tren d’alta velocitat a l’Hospitalet de Llobregat i sobre la suspensió de les obres d’excavació del túnel ferroviari a l’Eixample de Barcelona
	Tram. 250-01674/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’accés als continguts de la Generalitat per mitjà d’aplicacions i ginys en català per a navegadors d’internet, l’escriptori de l’ordinador i dispositius mòbils
	Tram. 250-01675/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el patí de vela
	Tram. 250-01676/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’arranjament dels camins del Delta de l’Ebre
	Tram. 250-01677/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la concessió administrativa d’una zona a la costa del Delta de l’Ebre per a la cria del musclo
	Tram. 250-01678/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’agilitació de l’elaboració dels informes paisatgístics obligatoris per a atorgar els permisos d’obres
	Tram. 250-01679/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’aplicació immediata del Decret 251/2005, del 22 de novembre, pel qual s’estableixen les mesures d’implementació d’un sistema de pesatge, classificació i marcatge de canals porcines
	Tram. 250-01680/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el reforçament de la seguretat a les instal·lacions aeroportuàries i al servei de rodalia de Renfe a l’aeroport del Prat
	Tram. 250-01681/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reglamentació de la senyalització de les cases de turisme rural a la xarxa viària
	Tram. 250-01682/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la defensa dels grups de cultura popular i tradicional que fan ús de materials pirotècnics
	Tram. 250-01684/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els ajuts extraordinaris a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui (Anoia) amb relació als desperfectes causats pel temporal del 24 de gener de 2009 i sobre la reparació de la teulada de l’IES Montbui
	Tram. 250-01687/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els ajuts extraordinaris als ajuntaments dels municipis de l’Anoia afectats pel temporal del 24 de gener de 2009
	Tram. 250-01688/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els ajuts extraordinaris als ajuntaments dels municipis de l’Alt Penedès afectats pel temporal del 24 de gener de 2009
	Tram. 250-01689/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els ajuts i les actuacions per a restablir els equipaments municipals de Capellades (Anoia) afectats pel temporal del 24 de gener de 2009
	Tram. 250-01691/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els ajuts i les actuacions per a reparar el parc fotovoltaic, l’enllumenat públic i les tanques de la piscina municipal de Mediona (Alt Penedès)
	Tram. 250-01696/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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 Penedès)
	Tram. 250-01697/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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 Penedès)
	Tram. 250-01700/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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 Sarroca (Alt Penedès)
	Tram. 250-01702/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reparació de la pista poliesportiva de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
	Tram. 250-01703/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reparació dels desperfectes a Torrelles de Foix (Alt Penedès)
	Tram. 250-01704/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la campanya de promoció turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona
	Tram. 250-01707/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’orientadors laborals
	Tram. 250-01708/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació del servei de radiologia a l’Àrea Bàsica de Salut del Masnou
	Tram. 250-01711/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la vaccinació 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 protocol de seguiment per a la població de risc
	Tram. 250-01713/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’atorgament dels ajuts per a l’enllumenat públic de Cabra del Camp (Alt Camp)
	Tram. 250-01714/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència per a gent gran al barri de Ca n’Anglada, de Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 250-01716/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la regulació dels talls de carreteres per part de col·lectius com a mesura de protesta
	Tram. 250-01717/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el reforçament de la seguretat laboral en els projectes d’obra pública
	Tram. 250-01718/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment de la protecció i la seguretat del medi rural dels municipis del Baix Camp
	Tram. 250-01719/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment de la protecció i la seguretat del medi rural dels municipis del Priorat
	Tram. 250-01720/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la informació als grups parlamentaris i a les comissions parlamentàries de les visites oficials de parlamentaris d’altres països o comunitats autònomes
	Tram. 250-01721/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el suport a l’organització del tercer campionat nacional de botifarra
	Tram. 250-01722/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la retirada del Pla director urbanístic de l’àrea residencial estratègica de Ripoll
	Tram. 250-01723/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de telefonia mòbil al nucli de Vulpellac, a Forallac (Baix Empordà)
	Tram. 250-01725/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de telefonia mòbil a la carretera GIV-6701
	Tram. 250-01726/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de telefonia mòbil a Palau-sator (Baix Empordà)
	Tram. 250-01728/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de telefonia mòbil al nucli de Peratallada, a Forallac (Baix Empordà)
	Tram. 250-01729/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment i la gratuïtat del servei «Sanitat respon» a la Terra Alta
	Tram. 250-01730/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de l’institut d’educació secundària Montserrat Miró, a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	Tram. 250-01732/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	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 restriccions
	Tram. 250-01733/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la retirada de l’àrea residencial estratègica de Sant Celoni del Pla director urbanístic del Vallès Oriental
	Tram. 250-01734/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’agilitació de la tramitació del projecte de millorament de la carretera C-242
	Tram. 250-01735/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el replantejament 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
	Tram. 250-01736/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de capital públic de Comercial de la Forja, SA
	Tram. 250-01737/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la protecció d’ocells silvestres a la zona de regadiu del canal Segarra-Garrigues
	Tram. 250-01738/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el projecte de llei de polígons industrials
	Tram. 250-01739/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els plans de seguretat locals
	Tram. 250-01740/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació del personal dels òrgans jurisdiccionals del Vendrell (Baix Penedès)
	Tram. 250-01741/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el servei de rodalia de Renfe entre Vilafranca del Penedès i Barcelona
	Tram. 250-01742/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el desdoblament de diversos trams de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat entre Martorell i Igualada i sobre la introducció del sistema de seguretat ATP en les línies del Baix Llobregat i l’Anoia
	Tram. 250-01743/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aïllament acústic i de protecció contra vibracions a la línia de Ferrocarrils de la Generalitat al pas pel barri de Sant Hilari, d’Abrera (Baix Llobregat)
	Tram. 250-01744/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el suport econòmic a la construcció del complex formatiu del Campus del Motor de Castellolí (Anoia)
	Tram. 250-01745/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació pressupostària dels ajuts de les convocatòries del 2009 i el 2010 del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal per a l’Anoia
	Tram. 250-01746/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la gratuïtat del transport escolar a Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
	Tram. 250-01747/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’assumpció de les despeses d’electricitat de la Comunitat de Regants de la Zona Oriental de la Terra Alta fins que el rec oriental de la comarca abasti nou mil hectàrees
	Tram. 250-01748/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret a la baixa laboral dels tutors legals dels nens que pateixen malalties greus mentre duri llur hospitalització
	Tram. 250-01749/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la informació i la sensibilització sobre la llengua pròpia de Catalunya als artistes que actuen en equipaments culturals
	Tram. 250-01750/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el restabliment de la gratuïtat de l’examen de salut i del certificat necessari per a accedir al Programa de termalisme social de l’Imserso
	Tram. 250-01751/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de la construcció d’habitatges i la planificació de l’àrea residencial estratègica de Roses (Alt Empordà)
	Tram. 250-01752/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la retirada de l’àrea residencial estratègica Casanova i l’estudi de la idoneïtat de l’àrea residencial estratègica Façana Sud, de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
	Tram. 250-01753/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió de l’exigència de l’acreditació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en el decret de creació d’un registre d’homologació d’agents immobiliaris
	Tram. 250-01754/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Noguera per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar
	Tram. 250-01755/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Noguera per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar
	Tram. 250-01756/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Segarra per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar
	Tram. 250-01757/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de la Segarra per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar
	Tram. 250-01758/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar
	Tram. 250-01759/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar
	Tram. 250-01760/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Pallars Jussà per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar
	Tram. 250-01761/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Pallars Jussà per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar
	Tram. 250-01762/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar
	Tram. 250-01763/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar
	Tram. 250-01764/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de les Garrigues per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar
	Tram. 250-01765/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de les Garrigues per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar
	Tram. 250-01766/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de l’Urgell per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar
	Tram. 250-01767/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de l’Urgell per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar
	Tram. 250-01768/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la supressió del requisit del compliment de la normativa en matèria lingüística per a obtenir ajuts per a la internacionalització de les empreses
	Tram. 250-01769/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la dotació de les infraestructures necessàries per a proveir d’aigua els nuclis de la Segarra
	Tram. 250-01770/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica a Lleida (Segrià)
	Tram. 250-01771/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la posada en marxa de protocols de suport als comerços de l’entorn del Mercat de Sant Antoni, de Barcelona, afectats per les obres de llarga durada
	Tram. 250-01772/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la restauració de l’església de Sant Martí de Tost, a Ribera d’Urgellet (Alt Urgell), i la instal·lació d’una còpia del baldaquí
	Tram. 250-01773/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar
	Tram. 250-01774/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar
	Tram. 250-01775/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Solsonès per a atendre el pagament dels ajuts de menjador escolar
	Tram. 250-01776/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència immediata de recursos econòmics al Consell Comarcal del Solsonès per a atendre el pagament dels ajuts de transport escolar
	Tram. 250-01777/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el traspàs de la titularitat del bosc d’Arnui a l’Ajuntament de Llavorsí (Pallars Sobirà)
	Tram. 250-01778/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adopció pel Departament de Governació i Administracions Públiques de mesures de verificació de les obres en què intervé una entitat col·laboradora
	Tram. 250-01779/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la conversió del tram entre Rubí i Sant Cugat del Vallès de la carretera BP-1503 en una via urbana
	Tram. 250-01780/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aprovació del projecte constructiu i la licitació de l’obra relatius al desdoblament del tram entre Banyoles i Besalú de la carretera C-66
	Tram. 250-01781/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’anul·lació de l’increment dels coeficients per a la determinació del preu màxim de venda o adjudicació per metre quadrat de superfície útil dels habitatges amb protecció oficial aprovat per l’Ordre MAH/194/2008
	Tram. 250-01782/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reorganització del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 250-01783/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres per a suprimir el pas a nivell i soterrar la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat a Igualada (Anoia)
	Tram. 250-01784/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de les noves oficines de l’Oficina de Treball de la Generalitat a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	Tram. 250-01785/08
	Presentació



	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2008, referent a les subvencions per al finançament del torn d’ofici, de l’assistència jurídica gratuïta i del servei d’orientació jurídica, corresponent al 2006 (tram. 256-00039/08) i a l’Informe de fiscalització 18/2008, referent al programa 221 (seguretat ciutadana) corresponent al 2006 (tram. 256-00040/08)
	Tram. 256-00039/08 i 256-00040/08
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris



	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 91.2 de la Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit
	Tram. 270-00009/08
	Presentació



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la crisi econòmica en les polítiques socials
	Tram. 300-00188/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre política sanitària, especialment pel que fa a la gestió de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
	Tram. 300-00189/08
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
	Tram. 300-00190/08
	Presentació




	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 fiscalització 23/2008, referent a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, corresponent al període 2001-2004
	Tram. 258-00021/08
	Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de la Sindicatura de Comptes
	Termini per a demanar la presentació de l’informe






	4.	Informació
	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 274/VIII, sobre la modificació del model oficial de comunicació d’accidents de treball
	Tram. 290-00235/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes


	Control del compliment de la Resolució 298/VIII, sobre cursos relatius als drets i deures dels ciclistes i sobre la campanya de sensibilització i coexistència entre la bicicleta i els vehicles motoritzats
	Tram. 290-00255/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 299/VIII, sobre l’atribució a òrgans jurisdiccionals de Barcelona de la competència per a conèixer litigis de marca, dibuixos o models comunitaris
	Tram. 290-00256/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 27/VIII, sobre l’accés informàtic a les carpetes de salut i als historials clínics i sobre el desplegament general del sistema de recepta electrònica
	Tram. 390-00027/08
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 29/VIII, sobre les polítiques en matèria de dependència
	Tram. 390-00029/08
	Informe relatiu al compliment de la Moció





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Finances sobre el control del compliment de la legislació sobre instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització
	Tram. 354-00214/08
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Finances sobre el quadre macroeconòmic elaborat pel Govern de l’Estat i sobre l’agudització de la crisi
	Tram. 354-00230/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Finances sobre la previsió de les dades macroeconòmiques anunciades, l’afectació en el nou sistema de finançament i la repercussió en la societat
	Tram. 354-00231/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Finances sobre les previsions pel que fa a la crisi econòmica
	Tram. 354-00232/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Política Territorial amb el conseller de Política 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
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge sobre el contingut i les conclusions de l’informe de la Sindicatura de Comptes corresponent a l’empresa pública Adigsa, dels anys 2003 i 2004
	Tram. 354-00242/08
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença dels responsables de la central nuclear d’Ascó davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informin sobre la situació actual de l’energia nuclear
	Tram. 356-00351/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença dels responsables de la central nuclear Vandellòs II davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informin sobre la situació actual de l’energia nuclear
	Tram. 356-00352/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Villalbí i Godes, secretari de Joventut, davant la Comissió sobre les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de subvencions de la Secretaria de Joventut i de l’Agència Catalana de la Joventut
	Tram. 356-00400/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president de l’Agència Tributària de Catalunya davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre l’evolució d’aquesta agència
	Tram. 356-00411/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de l’Agència Tributària de Catalunya davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre l’evolució d’aquesta agència
	Tram. 356-00412/08
	Acord sobre la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença de Raimon Obiols i Germà, diputat al Parlament Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre la funció del Parlament de Catalunya en el seguiment dels processos legislatius i de control de les institucions europees i sobre l’aplicació del principi de subsidiarietat
	Tram. 356-00436/08
	Acord sobre la sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Educació i Universitats conjuntament amb la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb els consellers d’Educació i de Treball per a presentar el pla FP.cat
	Tram. 355-00108/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme conjuntament amb la Comissió d’Educació i Universitats amb els consellers d’Educació i de Treball per a presentar el pla FP.cat
	Tram. 355-00109/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Carme Boixader, alcaldessa de Capolat (Berguedà), amb relació al Projecte de llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista
	Tram. 353-00289/08
	Substanciació


	Compareixença de Manel Perona, president de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista
	Tram. 353-00292/08
	Substanciació


	Compareixença de José Paniego, membre de la comunitat religiosa gabrielista, amb relació al Projecte de llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista
	Tram. 353-00294/08
	Substanciació


	Compareixença de Pere Fortuny, membre de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista
	Tram. 353-00298/08
	Substanciació


	Compareixença d’Aida Lorenzo i Esther Llorenç, membres de l’Associació de Familiars de Represaliats pel Franquisme, amb relació al Projecte de llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista
	Tram. 353-00299/08
	Substanciació


	Compareixença d’Enric Pubill, president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, amb relació al Projecte de llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista
	Tram. 353-00300/08
	Substanciació


	Compareixença de Joan Pi Cabanas, membre de l’Associació d’Exinternats del Franquisme a Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista
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