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

1.01.	 Lleis	i	altres	normes

1.01.01.	 Lleis

Llei de modificació de determinats precep-
tes relatius a l’interès de demora del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya i de la Llei 
15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2009
Tram. 200-00060/08
Aprovació p. 17

Llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Tram. 200-00061/08
Aprovació p. 18

1.10.	 Resolucions

Resolució 455/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les actuacions per a millorar les infraes-
tructures del teixit industrial del Baix Penedès
Tram. 250-01332/08
Adopció p. 19

Resolució 456/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la creació d’un registre d’associacions 
professionals de treballadors autònoms
Tram. 250-01452/08
Adopció p. 19

1.15.	 Mocions

Moció 51/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’adopció de mesures relacionades amb el 
sector pesquer
Tram. 302-00166/08
Aprovació p. 20

Moció 52/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques en matèria de joventut
Tram. 302-00169/08
Aprovació p. 20

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a minimitzar els efectes del canvi climàtic sobre 
el delta de l’Ebre
Tram. 300-00205/08
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre la política 
econòmica i laboral per a crear ocupació
Tram. 300-00206/08
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre l’increment 
de la desocupació en el context de crisi econòmica
Tram. 300-00207/08
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre les infraes-
tructures estratègiques
Tram. 300-00208/08
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de 
l’Administració electrònica
Tram. 300-00209/08
Substanciació p. 21

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

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

2.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 
7/1993, de carreteres
Tram. 202-00055/08
Debat de totalitat p. 22
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 22

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

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària a Amer (Selva)
Tram. 250-01254/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del servei d’urgències durant les vint-i-quatre 
hores del dia a Portbou (Alt Empordà)
Tram. 250-01341/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe sobre el decreixement de la iniciativa 
empresarial a les comarques de Lleida
Tram. 250-01353/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un conveni específic amb l’Ajuntament de Vila-
decans (Baix Llobregat) per a la creació de l’àrea 
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bàsica de salut Viladecans 4 i per a la construcció 
d’un equipament sanitari al sector de Ponent
Tram. 250-01451/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la variació dels 
preus reflectits en els catàlegs de viatges
Tram. 250-01498/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció i la publicació del camí de Sant Jaume
Tram. 250-01506/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la construc-
ció i la posada en funcionament d’una residència 
per a malalts d’Alzheimer al Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-01547/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària a Martorelles (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-01559/08
Retirada p. 23

Proposta de resolució sobre el Pla integral 
d’urgències mèdiques
Tram. 250-01563/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de xoc per a reindustrialitzar la Segarra
Tram. 250-01570/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la regulació 
de la segona activitat del personal d’infermeria del 
sector públic
Tram. 250-01576/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre l’impuls a la 
formació dels desocupats del sector de la construc-
ció i l’obtenció de la targeta professional
Tram. 250-01601/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’oferta formativa de formació professional relacio-
nada amb la construcció
Tram. 250-01603/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la implantació 
d’un servei de radiologia permanent a Sort (Pallars 
Sobirà)
Tram. 250-01604/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre el desenvo-
lupament d’un pla de dinamització comercial del 
districte de Nou Barris, de Barcelona
Tram. 250-01617/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
del nombre de mòduls i places del taller ocupa-
cional «Mancomunitat intermunicipal de la conca 
d’Òdena V»
Tram. 250-01620/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la comparei-
xença trimestral del Govern per a informar sobre la 
desocupació
Tram. 250-01621/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre el vaccí contra 
el virus del papil·loma humà i sobre l’increment dels 
pressupostos dels programes de vaccinació de les 
comunitats autònomes
Tram. 250-01629/08
Rebuig 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
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre l’adequació de 
l’espai i de l’atenció als menors del centre d’acolli-
ment de menors La Mercè, de Tarragona, i el millo-
rament de les condicions laborals del personal
Tram. 250-01846/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la viabilitat dels 
centres especials de treball
Tram. 250-01867/08
Retirada p. 25

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos del contracte programa d’acció social 
de l’Ajuntament d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-01886/08
Rebuig p. 25

2.10.65.	 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
Debat de totalitat p. 25
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 25

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’estat del programa i el calendari de va-
cunacions sistemàtiques
Tram. 302-00165/08
Rebuig p. 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques socials en el context de 
crisi econòmica
Tram. 302-00167/08
Rebuig p. 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política en matèria de joc
Tram. 302-00168/08
Rebuig p. 26

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

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

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei de mediació en l’àmbit del 
dret privat
Tram. 200-00040/08
Substitució de ponents p. 26

Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya
Tram. 200-00055/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 26
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 28

Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn 
de les persones amb discapacitats usuàries de gos-
sos d’assistència
Tram. 200-00057/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 29
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 30
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Projecte de llei de prevenció i control ambi-
ental de les activitats
Tram. 200-00058/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 31
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 34

Projecte de llei pel qual es modifiquen de-
terminats preceptes relatius a l’interès de demora 
del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya i de la Llei 15/2008, del 23 
de desembre, de pressupostos de la Generalitat 
per al 2009
Tram. 200-00060/08
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 36

Projecte de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya
Tram. 200-00061/08
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 36

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de contenció dels coefi-
cients de correcció dels valors cadastrals dels béns 
immobles l’any 2009
Tram. 202-00069/08
Presentació p. 36

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

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
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una nova línia d’autobús entre l’estació d’Iguala-
da (Anoia) i l’estació de Renfe de Martorell (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-01833/08
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la freqüència de la línia d’autobús entre Reus, Igua-
lada i la Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 250-01834/08
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre la creació de 
nous consorcis de transport públic i d’autoritats ter-
ritorials de mobilitat en el marc del Pla de transports 
de viatgers de Catalunya
Tram. 250-01836/08
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
servei públic de bicicletes d’àmbit nacional
Tram. 250-01837/08
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre el millorament 
del transport públic per carretera d’Igualada a Man-
resa i a Vilafranca del Penedès
Tram. 250-01838/08
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’oferta, la velocitat comercial i les infraestructures 
de la línia entre Barcelona i Igualada de Ferrocarrils 
de la Generalitat
Tram. 250-01839/08
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Camp per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01853/08
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Camp per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01854/08
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre 
el pagament dels ajuts de menjador escolar dels 
cursos 2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01855/08
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà per a atendre el 
pagament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01856/08
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Tarragonès per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01857/08
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Tarragonès per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01858/08
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Penedès per a atendre el paga-
ment dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01859/08
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Penedès per a atendre el pa-
gament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-01860/08
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Ebre per a atendre el pagament 
dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01861/08
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Baix Ebre per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01862/08
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Montsià per a atendre el pagament 
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dels ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01863/08
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Montsià per a atendre el pagament 
dels ajuts de transport escolar dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009
Tram. 250-01864/08
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels 
ajuts de transport escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01865/08
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Priorat per a atendre el pagament dels 
ajuts de menjador escolar dels cursos 2007-2008 i 
2008-2009
Tram. 250-01866/08
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una rotonda entre les carreteres L-214 i L-243, entre 
Cervera i la Guàrdia-Lada
Tram. 250-01868/08
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre l’endegament 
d’una campanya per a aprendre català adreçada 
als metges d’origen estranger que treballen a les 
comarques de Lleida
Tram. 250-01870/08
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
llibre d’estil per als mitjans de comunicació sobre els 
trastorns mentals
Tram. 250-01873/08
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la seguretat vial a la cruïlla de la carretera C-563 
a Josa de Cadí
Tram. 250-01875/08
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la seguretat a l’entorn de l’estació de 
tren de Cardedeu (Vallès Oriental)
Tram. 250-01877/08
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre la necessitat 
de posar en funcionament un nou servei de trens 
semidirectes entre Barcelona i Puigcerdà
Tram. 250-01882/08
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre les compen-
sacions als usuaris de Renfe de les comarques gi-
ronines en cas de retards i sobre la defensa de les 
peticions que la plataforma d’usuaris fa a Renfe
Tram. 250-01883/08
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre l’habilitació 
d’una taquilla de venda de bitllets de tren de darrera 
hora
Tram. 250-01885/08
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
la redacció del projecte d’adequació de la carretera 
C-241 entre Santa Coloma de Queralt i Igualada
Tram. 250-02047/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un 
casal per a la gent gran a Can Massuet del Far, a 
Dosrius (Maresme)
Tram. 250-02048/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la denegació 
de la tercera línia subvencionada d’educació infantil 
per al curs 2009-2010 al col·legi Pare Manyanet, de 
Reus (Alt Camp)
Tram. 250-02049/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’adaptació del 
tipus d’interès dels préstecs a agricultors concedits 
per l’Institut Català de Crèdit Agrari a l’índex actual 
de l’euríbor
Tram. 250-02050/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
llits dels rius i de les rieres
Tram. 250-02051/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la reparació 
de les tanques de seguretat del pas elevat de la 
carretera BP-2427 sobre l’autopista AP-7 a Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 250-02052/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera C-16 corresponent a l’itinerari 
transeuropeu E-09
Tram. 250-02053/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
del Govern en la celebració del Dia Mundial del Te-
atre
Tram. 250-02054/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat d’educació especial i la implantació 
d’un programa d’ensenyament professional per a 
alumnes amb necessitats educatives especials a 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 250-02055/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
diverses mesures en la formació professional
Tram. 250-02056/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la restauració 
i la conservació del monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-02057/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la restauració i 
la conservació del poblat ibèric del Turó d’en Boscà, 
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-02058/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de beques per a activitats de lleure d’estiu desti-
nades a infants i joves de famílies amb membres 
desocupats i amb dificultats econòmiques
Tram. 250-02059/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una borsa jove d’habitatge al Pla de l’Estany
Tram. 250-02060/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a atendre el pa-
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gament dels ajuts de menjador escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-02061/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia immediata de recursos econòmics al Consell 
Comarcal de Vallès Oriental per a atendre el pa-
gament dels ajuts de transport escolar dels cursos 
2007-2008 i 2008-2009
Tram. 250-02062/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
tipificació del complement sociosanitari de les àrees 
bàsiques de salut de la regió sanitària de Lleida
Tram. 250-02063/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre els corbs ma-
rins de terra endins
Tram. 250-02064/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una guia turística del patrimoni de campanes de 
les esglésies, les capelles i les ermites del Pallars 
Sobirà
Tram. 250-02065/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
llits de les rieres de Blanes (Selva)
Tram. 250-02066/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre les actuacions 
en el camp de la cooperació al desenvolupament per 
a la preservació i el millorament de la seguretat i la 
salut de la població infantil a Guatemala
Tram. 250-02067/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de cartells indicadors en català a la sortida 34 de 
l’autopista AP-7
Tram. 250-02069/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre l’autorització 
del concert per a una tercera línia a l’escola Pare 
Manyanet, de Reus (Baix Camp), per al curs 2009-
2010
Tram. 250-02070/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la compensa-
ció econòmica a les empreses de l’Anoia correspo-
nent als pagaments fets pel subministrament elèctric 
de la subestació de l’Anoia
Tram. 250-02071/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la informació 
a l’Ajuntament de Montmeló (Vallès Oriental) i als 
veïns del barri de Can Tabola amb relació al traçat 
del tren orbital
Tram. 250-02072/08
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a garantir el millorament de la seguretat i la dis-
minució de la perillositat de la carretera interpolar 
que envolta el Circuit de Catalunya entre Parets del 
Vallès i Granollers
Tram. 250-02073/08
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre l’impuls i la 
reorientació del Saló Internacional del Turisme de 
Catalunya
Tram. 250-02074/08
Presentació p. 68

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 mo-
dificació de la Llei orgànica del poder judicial en 
matèria de marques comunitàries
Tram. 270-00010/08
Presentació p. 69

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la repercussió de la crisi econòmica en 
el sector pesquer
Tram. 302-00166/08
Esmenes presentades p. 70

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques socials en el context de 
crisi econòmica
Tram. 302-00167/08
Esmenes presentades p. 70

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política en matèria de joc
Tram. 302-00168/08
Esmenes presentades p. 71

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques en matèria de joventut
Tram. 302-00169/08
Esmenes presentades p. 71

3.30.	 Altres	tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 2/2009, referent a l’Agregat de les universitats 
públiques de Catalunya, corresponent als exercicis 
2006 i 2007
Tram. 258-00023/08
Sol·licitud de presentació de l’informe p. 73

4.	 INFORMACIÓ

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

Situació de compatibilitat o d’incompatibi-
litat d’un diputat
Tram. 234-00040/08 i 234-00041/08
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 73

Declaració del Parlament de Catalunya 
amb motiu del Dia d’Europa
Tram. 401-00035/08
Lectura en el Ple p. 73

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
162/VIII, sobre el servei de la línia C-1 de Renfe 
entre el Maresme i l’aeroport
Tram. 290-00127/08
Sol·licitud de criteri de la Comissió p. 75

Control del compliment de la Resolució 
315/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
11/2008, referent a la comptabilitat i les subvencions 
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electorals de les eleccions a cambres agràries del 
25 de gener de 2007
Tram. 290-00271/08
Sol·licitud de pròrroga p. 75
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 75

Control del compliment de la Resolució 
316/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
22/2007, referent a contractacions i despeses amb el 
grup Indra, corresponent als exercicis 1996-2002
Tram. 290-00272/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 
344/VIII, per la qual s’aprova el Compte general de 
la Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 
2005
Tram. 290-00301/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

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’Afers Institucionals amb el vicepresident 
del Govern sobre les polítiques del Departament 
de la Vicepresidència davant la revisió del pacte de 
govern d’entesa
Tram. 354-00248/08
Sol·licitud i tramitació p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar i Immigració amb la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania sobre les polítiques del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania davant la 
revisió del pacte de govern d’entesa
Tram. 354-00249/08
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el 
conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
sobre les polítiques del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural davant la revisió del pacte 
de govern d’entesa
Tram. 354-00250/08
Sol·licitud i tramitació p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Cultural amb el conseller de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació sobre les polítiques del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
davant la revisió del pacte de govern d’entesa
Tram. 354-00251/08
Sol·licitud i tramitació p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Governació i Administracions Públiques sobre les 
polítiques del Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques davant la revisió del pacte de 
govern d’entesa
Tram. 354-00254/08
Sol·licitud i tramitació p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb 
el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 
sobre les polítiques del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa davant la revisió del pacte 
de govern d’entesa
Tram. 354-00255/08
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Política Territorial amb el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques sobre les polítiques del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
davant la revisió del pacte de govern d’entesa
Tram. 354-00259/08
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre les 
polítiques del Departament de Salut davant la revisió 
del pacte de govern d’entesa
Tram. 354-00260/08
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb 
la consellera de Treball sobre les polítiques del De-
partament de Treball davant la revisió del pacte de 
govern d’entesa
Tram. 354-00261/08
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb el 
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa sobre 
el viatge a Alemanya amb relació al futur de SEAT
Tram. 354-00262/08
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
el brot de grip porcina en humans i l’existència de 
persones afectades
Tram. 354-00263/08
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
les mesures adoptades pel Govern amb relació a la 
prevenció de la grip porcina
Tram. 354-00264/08
Sol·licitud i tramitació p. 78

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Professionals en Salut 
Mental amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01188/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels centres de salut mental d’adults amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01189/08
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença del president 
del Fòrum Salut Mental amb relació al Projecte de 
llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família
Tram. 352-01190/08
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença del president 
d’ADEMM Usuaris de Salut Mental de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01191/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01192/08
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01193/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Col·legis de Procuradors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01194/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01195/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença del degà de la 
Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01196/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença del degà de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01197/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de la degana 
de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei del lli-
bre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01198/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de l’Empresa Fa-
miliar amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01199/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General de Cambres de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01200/08
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Famílies Monoparentals 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01201/08
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença del president 
de la Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01202/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Secció de Família i Menors de la Fis-
calia Provincial de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01203/08
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Advocats de Fa-
mília amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01204/08
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Afectats per 
Divorcis i Separacions amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01205/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per la Custòdia Compar-
tida amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01206/08
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de la degana 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01207/08
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença del degà o 
degana del Consell de Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01208/08
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença del degà o 
degana del Col·legi de Notaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01209/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Raúl 
Sánchez Flores, director de l’Institut d’Estudis Su-
periors de la Família, amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01210/08
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Jorge Buxa-
dé Villalba, advocat de l’Estat i president del Fòrum 
Català de la Família, amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01211/08
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Jesús Silva 
Sánchez, catedràtic de dret penal de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01212/08
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Manuel Sil-
va Sánchez, advocat de l’Estat i president de Juristes 
Cristians de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01213/08
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Liberto 
Senderos, president de l’Institut de Política Fami-
liar a Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01214/08
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Associacions de 
Familiars de Malalts Mentals amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01215/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Pares de Família Sepa-
rats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01216/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Asociación de Hijos de Padres Sepa-
rados amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01217/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació Dones per la Igualtat i la 
Custòdia Compartida amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01218/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació Abuel@s por la Custodia 
Compartida amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01219/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les Associacions Catalanes per la Cus-
tòdia Compartida amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01220/08
Retirada de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Afectats per 
Divorcis i Separacions amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01221/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Famílies Acollidores de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01222/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’Elisabet Ven-
drell Aubach, presidenta de l’Associació de Famílies 
Lesbianes i Gais, amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01223/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana Pro Persones 
amb Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01224/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Professionals 
de Salut Mental amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01225/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Associacions de 
Familiars de Malalts Mentals amb relació al Projecte 

de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01226/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Ademm Usuaris de Salut Mental de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i 
la família
Tram. 352-01227/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum d’Iniciatives en Assistència i 
Gestió de Salut Mental a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01228/08
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Salut i Família amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01229/08
Retirada de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Coordinadora Catalana 
d’Entitats Tutelars amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01230/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Progressista per a la De-
fensa del Menor amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01231/08
Retirada de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Dones Juristes amb re-
lació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01232/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’Ernesta 
Sánchez, presidenta de l’Associació Institut Genus, 
amb relació al Projecte de llei del llibre segon del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la fa-
mília
Tram. 352-01233/08
Retirada de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’Antoni Vidal 
Teixidó, advocat i mediador, amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01234/08
Retirada de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’Antoni Rubio 
Bonet, president de la Secció de Dret Matrimonial i 
de Família del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01235/08
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Lídia Con-
dal i Invernón, degana del Col·legi d’Advocats de 
Granollers, amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01236/08
Retirada de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb 
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relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01237/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Secció de Psicologia de la Intervenció 
Social del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01238/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Secretariat de la Dona de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01239/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Secretaria de Polítiques de Dona i 
Igualtat de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01240/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Famílies 
Monoparentals amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01241/08
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió de la Infància de Justícia i 
Pau amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01242/08
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Marta Flo-
rensa, en representació del Servei d’Assessora-
ment Tècnic en l’Àmbit de la Família, amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01243/08
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Joan Egea, 
catedràtic de dret civil de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01244/08
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Francisco 
Rivero, catedràtic de dret civil de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01245/08
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Jordi Ribot, 
professor titular de dret civil de la Universitat de Gi-
rona, amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01246/08
Retirada de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Juan Luis 
Linares, director de l’Escola de Teràpia Familiar de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei del llibre segon 

del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i 
la família
Tram. 352-01247/08
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Connie 
Capdevila Murphy, psicòloga de l’Institut Ackerman 
per la Família, de Nova York, amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01248/08
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Núria Cal-
derer i Pérez, psicòloga i mediadora, amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01249/08
Retirada de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de la secretària 
de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01250/08
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de l’adjunt al 
Síndic de Greuges per a la Defensa dels Drets dels 
Infants amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01251/08
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de la síndica 
de greuges de l’Ajuntament de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01252/08
Retirada de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Teresa 
Moratalla, presidenta de la Societat Catalana de 
Teràpia Familiar, amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01253/08
Retirada de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’Enric Angla-
da i Fors, magistrat del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01254/08
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01255/08
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Ajuda a l’Adoptat amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01256/08
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Marta Ga-
lligó, presidenta de l’Associació Parlament, amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01257/08
Retirada de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de represen-
tants del Comitè d’Ètica Assistencial de la Funda-
ció Congrés Català de Salut Mental amb relació 
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al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01258/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Coordinadora de Centres de Salut Mental 
- Adults de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01259/08
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de represen-
tants del Fòrum d’Iniciatives en Assistència i Gestió 
de Salut Mental amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01260/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Ademm - Usuaris de Salut Mental de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01261/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Professionals en 
Salut Mental amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01262/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Associacions de 
Familiars de Malalts Mentals amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01263/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de represen-
tants de Salut Mental Sabadell amb relació al Projec-
te de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01265/08
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana Pro Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte de 
llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família
Tram. 352-01266/08
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de repre-
sentants de la Coordinadora Tutelar amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01267/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Famílies Acollidores de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01268/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’associació Abuel@s por la Custodia Com-
partida amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 352-01269/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Pares de Família Separats 

de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 352-01270/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Afectats per Divor-
cis i Separacions amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01271/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Dones per la Igualtat i la 
Custòdia Compartida amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01272/08
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de represen-
tants de Dones Juristes amb relació al Projecte de 
llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família
Tram. 352-01274/08
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Magda Ora-
nich, advocada, amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01275/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Clara Orpi-
nell Sala, advocada, amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 352-01276/08
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’Avel·lina Ru-
cosa Escudé, advocada, amb relació al Projecte de 
llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família
Tram. 352-01277/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de María José 
Varela, advocada, amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 352-01278/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Ramón 
Tamborero del Pino, president de la Societat Cata-
lana d’Advocats de Família, amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01279/08
Rebuig de la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió de Dones Advocades del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01280/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de Sílvia Gimé-
nez-Salinas Colomer, degana del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona i presidenta del Consell de Col·legis 
d’Advocats de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 352-01281/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de l’Asociación 
Española de Perros de Asistencia amb relació al 
Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
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persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 352-01431/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’International 
Detector Dogs Teams amb relació al Projecte de llei 
que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència
Tram. 352-01432/08
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de l’Associació 
d’Acció Social Discan amb relació al Projecte de llei 
que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència
Tram. 352-01433/08
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de l’Associació 
Can i Vida amb relació al Projecte de llei que regula 
l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats 
usuàries de gossos d’assistència
Tram. 352-01434/08
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de l’Associació 
Internacional de Teràpies Assistides amb Animals 
amb relació al Projecte de llei que regula l’accés a 
l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries 
de gossos d’assistència
Tram. 352-01435/08
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de l’associ-
ació Áskal - Gossos d’Assistència amb relació al 
Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 352-01436/08
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de l’Associació 
Positivas Can amb relació al Projecte de llei que 
regula l’accés a l’entorn de les persones amb disca-
pacitats usuàries de gossos d’assistència
Tram. 352-01437/08
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de l’Associació 
de Gossos d’Assistència Aepa-Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de 
les persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 352-01438/08
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de la Fundació 
ONCE amb relació al Projecte de llei que regula 
l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats 
usuàries de gossos d’assistència
Tram. 352-01439/08
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de l’entitat Isla 
Animal amb relació al Projecte de llei que regula 
l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats 
usuàries de gossos d’assistència
Tram. 352-01441/08
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de l’Associació 
d’Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 352-01442/08
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de l’Associació 
Catalana de Gossos d’Assistència amb relació al 
Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 352-01443/08
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de la Fundació 
Bocalán amb relació al Projecte de llei que regula 
l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats 
usuàries de gossos d’assistència
Tram. 352-01444/08
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença del Centre 
de Teràpies Assistides amb Cans amb relació al 
Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 352-01445/08
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundación ONCE del Perro Guía amb 
relació al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn 
de les persones amb discapacitats usuàries de gos-
sos d’assistència
Tram. 352-01465/08
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Bocalán amb relació al 
Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 352-01466/08
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Centre de Teràpies Assistides amb 
Cans amb relació al Projecte de llei que regula l’ac-
cés a l’entorn de les persones amb discapacitats 
usuàries de gossos d’assistència
Tram. 352-01467/08
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Gossos d’As-
sistència amb relació al Projecte de llei que regula 
l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats 
usuàries de gossos d’assistència
Tram. 352-01468/08
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Acció Social Discan amb 
relació al Projecte de llei que regula l’accés a l’en-
torn de les persones amb discapacitats usuàries de 
gossos d’assistència
Tram. 352-01469/08
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’entitat Isla Animal amb relació al 
Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 352-01470/08
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la associació Áskal - Gossos d’Assistèn-
cia amb relació al Projecte de llei que regula l’accés a 
l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries 
de gossos d’assistència
Tram. 352-01471/08
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Gossos d’As-
sistència Aepa-Catalunya amb relació al Projecte de 
llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència
Tram. 352-01472/08
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Gossos Pigall 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
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regula l’accés a l’entorn de les persones amb disca-
pacitats usuàries de gossos d’assistència
Tram. 352-01473/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Can i Vida amb relació al 
Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 352-01474/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Internacional de Teràpies 
Assistides amb Animals amb relació al Projecte de 
llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència
Tram. 352-01475/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Positivas Can amb relació 
al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de 
les persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 352-01476/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè 
expliquin la situació de les persones refugiades i 
presentin les propostes d’aquesta entitat pel que fa 
al dret d’asil
Tram. 356-00465/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació Coordinadora Catalana 
d’Entitats Tutelars davant la Comissió de Benestar 
i Immigració perquè presentin l’entitat, exposin els 
seus objectius i expliquin les activitats de tutela
Tram. 356-00466/08
Acord sobre la sol·licitud p. 98

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb la consellera de Salut sobre les mesures de 
vigilància de la grip del virus A/H1N1 implantades 
pel Departament de Salut amb motiu de l’aparició 
de casos d’aquesta malaltia en humans a Mèxic i 
als Estats Units
Tram. 355-00112/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 99

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

Compareixença del president de Foment 
del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis
Tram. 353-00468/08
Substanciació p. 99

Compareixença de Joan Vallvé i Ribera, 
degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de preven-
ció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis
Tram. 353-00469/08
Substanciació p. 99

Compareixença de Luis Santiago Sánchez, 
president del Consell de Col·legis d’Enginyers Tèc-
nics Industrials de Catalunya, amb relació al Projecte 

de llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edi-
ficis
Tram. 353-00470/08
Substanciació p. 99

Compareixença de Salvador Esteve i Fi-
gueras, president de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis
Tram. 353-00472/08
Substanciació p. 99

Compareixença del president de PIMEC 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i segure-
tat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis
Tram. 353-00473/08
Substanciació p. 100

Compareixença de Joan Ramon Bover i Al-
berni, president de l’Associació d’Entitats Ambientals 
de Control, amb relació al Projecte de llei de preven-
ció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis
Tram. 353-00474/08
Substanciació p. 100

Compareixença de representants del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructu-
res i edificis
Tram. 353-00475/08
Substanciació p. 100

Compareixença de representants del Col-
legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis
Tram. 353-00476/08
Substanciació p. 100

Compareixença de representants de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis
Tram. 353-00477/08
Substanciació p. 100

Compareixença de representants de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructu-
res i edificis
Tram. 353-00478/08
Substanciació p. 100

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’aeroports i heliports
Tram. 353-00546/08
Substanciació p. 101

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei d’aeroports i heliports
Tram. 353-00547/08
Substanciació p. 101

Compareixença de Germà Bel, catedràtic 
d’economia aplicada de la Universitat de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei d’aeroports i 
heliports
Tram. 353-00553/08
Substanciació p. 101

Compareixença d’una representació de 
la Fundación ONCE del Perro Guía amb relació al 
Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
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persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 353-00578/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Bocalán amb relació al Projecte de llei que 
regula l’accés a l’entorn de les persones amb disca-
pacitats usuàries de gossos d’assistència
Tram. 353-00579/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença d’una representació del 
Centre de Teràpies Assistides amb Cans amb relació 
al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 353-00580/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Gossos d’Assistència amb 
relació al Projecte de llei que regula l’accés a l’en-
torn de les persones amb discapacitats usuàries de 
gossos d’assistència
Tram. 353-00581/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Acció Social Discan amb relació al 
Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 353-00582/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’una representació de 
l’entitat Isla Animal amb relació al Projecte de llei 
que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència
Tram. 353-00583/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’una representació de la 
associació Áskal - Gossos d’Assistència amb relació 
al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 353-00584/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Usuaris de Gossos d’Assistència 
Aepa-Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula l’accés a l’entorn de les persones amb disca-
pacitats usuàries de gossos d’assistència
Tram. 353-00585/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Usuaris de Gossos Pigall de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei que regula l’accés 
a l’entorn de les persones amb discapacitats usuàri-
es de gossos d’assistència
Tram. 353-00586/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Can i Vida amb relació al Projecte de 
llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència
Tram. 353-00587/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Internacional de Teràpies Assistides 
amb Animals amb relació al Projecte de llei que re-
gula l’accés a l’entorn de les persones amb discapa-
citats usuàries de gossos d’assistència
Tram. 353-00588/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Positivas Can amb relació al Projecte de 

llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència
Tram. 353-00589/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Pares de Família Separats de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 353-00590/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de 
l’Asociación de Hijos de Padres Separados amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00591/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de 
l’associació Dones per la Igualtat i la Custòdia Com-
partida amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i 
la família
Tram. 353-00592/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Abuel@s por la Custodia Compartida amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00593/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Afectats per Divorcis i Separa-
cions amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 353-00594/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Famílies Acollidores de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del llibre segon del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la fa-
mília
Tram. 353-00595/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais amb rela-
ció al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00596/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 353-00597/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Professionals de Salut 
Mental amb relació al Projecte de llei del llibre se-
gon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona 
i la família
Tram. 353-00598/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Associacions de Familiars de 
Malalts Mentals amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 353-00599/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació 
d’Ademm, Usuaris de Salut Mental de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del llibre segon del 
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Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la fa-
mília
Tram. 353-00600/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació del 
Fòrum d’Iniciatives en Assistència i Gestió de Salut 
Mental a Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 353-00601/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació de 
l’associació Coordinadora Catalana d’Entitats Tu-
telars amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 353-00602/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Dones Juristes amb relació al Projec-
te de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00603/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’Antoni Rubio Bonet, pre-
sident de la Secció de Dret Matrimonial i de Família 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00604/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00605/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de la 
Secció de Psicologia de la Intervenció Social del Col-
legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00606/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació del 
Secretariat de la Dona de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 353-00607/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de la 
Secretaria de Polítiques de Dona i Igualtat de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de 
llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família
Tram. 353-00608/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Famílies Monoparentals amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00609/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de la 
Comissió de la Infància de Justícia i Pau amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00610/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença de Marta Florensa, en re-
presentació del Servei d’Assessorament Tècnic en 
l’Àmbit de la Família, amb relació al Projecte de llei 

del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família
Tram. 353-00611/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Joan Egea, catedràtic 
de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00612/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Francisco Rivero, ca-
tedràtic de dret civil de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei del llibre segon del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la fa-
mília
Tram. 353-00613/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Juan Luis Linares, di-
rector de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00614/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Connie Capdevila Murp-
hy, psicòloga de l’Institut Ackerman per la Família, 
de Nova York, amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família
Tram. 353-00615/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de la secretària de Políti-
ques Familiars i Drets de la Ciutadania amb relació 
al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00616/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença del Síndic de Greuges amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00617/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença d’Enric Anglada i Fors, 
magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
Tram. 353-00618/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00619/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Ajuda a l’Adoptat amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a la persona i la família
Tram. 353-00620/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de Clara Orpinell Sala, 
advocada, amb relació al Projecte de llei del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la per-
sona i la família
Tram. 353-00621/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de representants del grup 
de famílies d’infants, joves i adults amb TGD, espec-
tre autista o trastorns conductuals Espiral davant la 
Comissió de Benestar i Immigració perquè presen-
tin l’entitat i el seu projecte de centre de recursos i 
recerca
Tram. 357-00245/08
Substanciació p. 108



Núm. 464 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 11 de maig de 2009

15

SUMARI

Compareixença del secretari general d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació davant 
la Comissió de Peticions perquè informi sobre el 
límit d’edat per a accedir als cossos de bombers i 
de policia
Tram. 357-00256/08
Substanciació p. 109

Compareixença de Xavier Quer i Bosch, 
alcalde de Crespià (Pla de l’Estany) i president de 
l’Associació de Municipis MAT, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè exposi la 
seva posició sobre la línia de 400 kV i la necessitat 
de soterrar-la
Tram. 357-00281/08
Substanciació p. 109

Compareixença de representants de la 
Cambra de Comerç de Girona davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè exposin 
llurs consideracions amb relació a la construcció de 
la línia elèctrica de molt alta tensió
Tram. 357-00282/08
Substanciació p. 109

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Municipis MAT davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè exposin llur 
posició sobre la línia de 400 kV
Tram. 357-00283/08
Substanciació p. 109

Compareixença de representants del Con-
sell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
exposin llur posició sobre la línia de 400 kV
Tram. 357-00284/08
Substanciació p. 109

Compareixença de representants del Col-
legi d’Enginyers Industrials de Catalunya davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
exposin llurs consideracions amb relació a la cons-
trucció de la línia elèctrica de molt alta tensió
Tram. 357-00290/08
Substanciació p. 109

Compareixença de Ramon Folch, director 
general d’Estudi Ramon Folch, davant la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost perquè exposi 
les seves consideracions amb relació a la construc-
ció de la línia elèctrica de molt alta tensió
Tram. 357-00291/08
Decaïment p. 110

Compareixença d’una representació d’Unió 
Patronal Metal·lúrgica davant la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme perquè informi sobre la 
situació de les empreses que formen l’entitat
Tram. 357-00297/08
Substanciació p. 110

Compareixença de la secretària general 
de l’Esport davant la Comissió de Política Cultu-
ral perquè informi sobre les actuacions d’aquesta 
secretaria
Tram. 357-00302/08
Substanciació p. 110

Compareixença de representants de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la 
Comissió de Benestar i Immigració perquè expliquin 
la situació de les persones refugiades i presentin les 
propostes d’aquesta entitat pel que fa al dret d’asil
Tram. 357-00304/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de representants de l’As-
sociació Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars 
davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè 
presentin l’entitat, exposin els seus objectius i expli-
quin les activitats de tutela
Tram. 357-00305/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110
Substanciació p. 110

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Concurs per a proveir temporalment dos 
llocs de treball d’uixer o uixera especialitzat en iden-
tificació
Tram. 500-00019/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 458) p. 111

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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TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei	de	modificació	de	determinats	pre-
ceptes	relatius	a	l’interès	de	demora	del	
text	refós	de	la	Llei	de	finances	públi-
ques	de	Catalunya	i	de	la	Llei	15/2008,	
del	23	de	desembre,	de	pressupostos	de	
la	Generalitat	de	Catalunya	per	al	2009
Tram. 200-00060/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 55, 06.05.2009, DSPC-P 81

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 6 de 
maig de 2009, a proposta del Govern, escoltada la Junta 
de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Reglament, 
ha acordat de tramitar directament i en lectura única 
el Projecte de llei pel qual es modifiquen determinats 
preceptes relatius a l’interès de demora del Decret legis-
latiu 3/2002 de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i de 
la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de 
la Generalitat per al 2009 (tram. 200-00060/08).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 
de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Reglament 
del Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de modificació de determinats preceptes re-
latius a l’interès de demora del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya i de la 
Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2009

Preàmbul

L’evolució de la crisi econòmica fa necessària l’adequa-
ció immediata del tipus d’interès de demora que fixa la 
Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2009. 

El capítol II del títol V de l’Estatut d’autonomia regula el 
pressupost de la Generalitat. L’article 211 estableix que 
la Generalitat té la competència exclusiva per a ordenar 
i regular les seves finances. 

Per a adequar la normativa que incideix directament en 
l’activitat econòmica, especialment en el sector tributa-
ri, cal una ràpida reacció legislativa davant de la baixada 
coordinada que els bancs centrals fan dels tipus d’inte-
rès del diner, que va íntimament lligat al tipus d’interès 
legal del diner i al tipus d’interès de demora que fixen 

les lleis de pressupostos. La modificació legislativa que 
introdueix aquesta llei pretén impulsar l’activitat eco-
nòmica, amb l’objectiu d’atenuar la situació de crisi. Es 
tracta d’un ajustament que només es pot abordar amb 
una norma amb rang de llei. 

Mitjançant el Reial decret llei 3/2009, del 27 de març, 
de mesures urgents en matèria tributària, financera i 
concursal davant l’evolució de la situació econòmica, 
l’Estat ha modificat diverses normes que afecten aquests 
àmbits. Concretament, en matèria tributària, ha adequat 
el tipus d’interès del diner que fixa la Llei 2/2008, del 
23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per 
a l’any 2009.

Aquesta llei s’estructura en dos articles i una disposi-
ció final. L’article 1 modifica el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2002, del 24 de desembre, per tal d’habilitar, 
excepcionalment, el conseller o consellera competent en 
matèria d’economia i finances per a modificar el tipus 
d’interès de demora si es produeix una modificació del 
tipus d’interès legal del diner. L’article 2 modifica el 
tipus d’interès de demora per a l’exercici pressupostari 
del 2009. La disposició final estableix la data d’entrada 
en vigor d’aquesta llei. 

Article 1. Modificació del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya

Es modifica l’apartat 2 de l’article 14 del text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, que resta 
redactat de la manera següent: 

«2. L’interès de demora s’obté aplicant el tipus que de-
termini la legislació estatal com a interès legal del diner 
vigent el dia que venci el termini que fixa l’apartat 1, 
incrementat un 25%, llevat que la llei de pressupostos 
n’estableixi un de diferent. En aquest darrer cas, ex-
cepcionalment, si es modifica el tipus d’interès legal, el 
conseller o consellera competent en matèria d’econo-
mia i finances, mitjançant una ordre, pot modificar el 
tipus d’interès de demora aplicable durant la vigència 
del pressupost corresponent.»

Article 2. Modificació de la Llei 15/2008

Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional pri-
mera de la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2009, que 
resta redactat de la manera següent: 

«2. El tipus d’interès de demora aplicable durant la vi-
gència del pressupost corresponent a l’exercici pressu-
postari del 2009 és del 5%.»

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2009

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual
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1.01.01.

Llei	de	modificació	de	la	Llei	14/2008,	
del	5	de	novembre,	de	l’Oficina	Antifrau	
de	Catalunya
Tram. 200-00061/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 55, 06.05.2009, DSPC-P 81

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 6 de 
maig de 2009, a proposta del Govern, escoltada la Junta 
de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Reglament, 
ha acordat de tramitar directament i en lectura única el 
Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2008, de 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 
200-00061/08).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 
de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Reglament 
del Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Preàmbul

La Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya crea l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia 
i plena capacitat d’obrar, amb la finalitat de prevenir 
i investigar possibles casos d’ús o destinació il·legals 
de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular 
derivat de conductes que comportin conflicte d’interes-
sos o l’ús en benefici privat d’informacions derivades 
de les funcions pròpies del personal al servei del sector 
públic.

L’Oficina Antifrau de Catalunya és adscrita al Parla-
ment de Catalunya i actua amb independència de les 
administracions públiques en l’exercici de les seves fun-
cions i es relaciona amb el Govern i amb els ens locals 
d’acord amb el que estableix la seva llei de creació. 

L’article 8 de la Llei 14/2008 estableix que al capdavant 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya hi ha d’haver un di-
rector o directora, que ha d’exercir el càrrec amb plena 
independència i objectivitat. L’article 9 estableix que el 
director o directora de l’Oficina és elegit pel Parlament, a 
proposta del president o presidenta de la Generalitat, per 
majoria de tres cinquenes parts dels membres del Ple. 

Tanmateix, la Llei 14/2008 no estableix un sistema de 
doble votació per a l’elecció del director o directora de 
l’Oficina en el cas que el nomenament no sigui possible 
per manca de la majoria que es requereix inicialment. 
Per aquesta raó, i tal com està establert amb relació a 
l’elecció d’altres càrrecs de rellevància institucional, es 
considera necessari modificar el procediment d’elecció 
del director o directora de l’Oficina Antifrau de Cata-

lunya, i establir que, en el cas que en la primera votació 
el director o directora no sigui escollit per majoria de 
tres cinquenes parts, es produeixi una segona votació 
en què es requereix la majoria absoluta dels membres 
del Parlament per a fer-ne efectiva l’elecció.

Igualment, es considera necessari modificar l’article 11, 
que estableix les causes de cessament del director o 
directora, perquè, en el supòsit que se’n proposi el ces-
sament per negligència notòria i greu en el compliment 
de les obligacions i els deures del càrrec, el procediment 
per a fer-lo efectiu s’articuli amb relació al mateix sis-
tema de majories.

En definitiva, aquesta llei estableix la modificació de 
l’apartat 3 de l’article 9 i de l’apartat 2 de l’article 11 de 
la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya.

Article 1. Modificació de l’article 9.3 de la Llei 
14/2008

Es modifica l’article 9.3 de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent:

«3. El candidat o candidata, després de la comparei-
xença a què fa referència l’apartat 2, és elegit director o 
directora de l’Oficina Antifrau pel Ple del Parlament per 
majoria de tres cinquenes parts. Si no obté la majoria 
requerida, s’ha de sotmetre a una segona votació, en la 
mateixa sessió del Ple, en què requereix el vot favorable 
de la majoria absoluta dels membres de la cambra per 
a ésser elegit.»

Article 2. Modificació de l’article 11.2 de la Llei 
14/2008

Es modifica l’article 11.2 de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent:

«2. En el cas que la causa sigui la determinada per la lle-
tra g de l’apartat 1, el cessament del director o directora 
de l’Oficina Antifrau ha d’ésser proposat per la comis-
sió parlamentària corresponent, a la qual el director o 
directora té dret d’assistir i fer ús de la paraula, i ho ha 
d’acordar el Ple del Parlament per majoria de tres cin-
quenes parts. Si no s’aconsegueix la majoria requerida, 
s’ha de fer una segona votació, en la mateixa sessió del 
Ple, en què el cessament requereix el vot favorable de 
la majoria absoluta dels membres de la cambra. En tots 
els altres casos, el cessament és resolt pel president o 
presidenta del Parlament.»

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2009

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual
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1.10.

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	455/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	les	actuacions	per	a	mi-
llorar	les	infraestructures	del	teixit	in-
dustrial	del	Baix	Penedès
Tram. 250-01332/08

Adopció
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Sessió núm. 30, 29.04.2009, DSPC-C 554

Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 
en la sessió tinguda el dia 29 d’abril de 2009, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a millorar les infraestructures de servei del Baix 
Penedès (tram. 250-01332/08), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 36262).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Es-
tat per a dur a terme les actuacions necessàries per a 
millorar les condicions actuals de la carretera N-340 
perquè s’adeqüi millor als interessos del teixit industrial 
del Baix Penedès.

b) Mantenir les accions tendents a millorar la qualitat 
del subministrament elèctric dels polígons industrials 
del Baix Penedès.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2009

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

Resolució	456/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	creació	d’un	registre	
d’associacions	professionals	de	treba-
lladors	autònoms
Tram. 250-01452/08

Adopció
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Sessió núm. 30, 29.04.2009, DSPC-C 554

Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 
en la sessió tinguda el dia 29 d’abril de 2009, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un 
registre d’associacions professionals de treballadors 
autònoms (tram. 250-01452/08), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes 
- Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 44625).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear el 
registre d’associacions professionals de treballadors 
autònoms que determina la Llei de l’Estat 20/2007, de 
l’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, i també 
a establir els mecanismes per a determinar la represen-
tativitat d’aquestes associacions en el termini màxim de 
sis mesos des de l’aprovació de la proposta.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2009

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Santi Rodríguez i Serra Antoni Fernández i Teixidó
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1.15.

1.15. MOCIONS

Moció	51/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	l’adopció	de	mesures	relaci-
onades	amb	el	sector	pesquer
Tram. 302-00166/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 55, 07.05.2009, DSPC-P 82

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 de 
maig de 2009, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la repercussió de la crisi econòmica en 
el sector pesquer (tram. 302-00166/08), presentada pel 
diputat Rafel Luna i Vivas, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
55672).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Dur a terme les accions necessàries per tal que, amb 
l’objectiu de contribuir a l’explotació racional dels recur-
sos pesquers, les flotes d’arrossegament de les provínci-
es de Barcelona i Girona puguin fer l’aturada biològica 
durant l’any 2010, tal com ja fa la flota de la província 
de Tarragona, i per tal que aquesta aturada pugui ésser 
finançada a càrrec dels fons europeus de pesca.

2. Reclamar al Govern de l’Estat que continuï aplicant 
els plans d’estudi biològic dels danys ocasionats pel dra-
gatge de les plataformes marines en regenerar les plat-
ges del litoral català, especialment dels efectes d’aquests 
dragatges en el litoral del Maresme.

3. Continuar reforçant i incrementar els mecanismes 
de control de la venda il·legal de peix fora de les llotges 
de pescadors.

4. Continuar instant el Govern de l’Estat per tal que, 
com a mesura complementària a l’activitat de la pesca 
tradicional, fomenti les activitats de pesca relacionades 
amb el turisme que permetin compatibilitzar la presèn-
cia de turistes a les barques de pesca durant les jornades 
de treball dels pescadors, i també les activitats que es 
puguin dur a terme en els ports i les instal·lacions pes-
queres.

5. Ampliar les accions de suport al sector de l’aqüi-
cultura, especialment pel que fa a la conveniència que 
aquesta activitat tingui garanties de permanència.

6. Unificar, d’acord amb el sector, els criteris de co-
mercialització del peix a les confraries de pescadors 
i la coordinació de les confraries amb el sector de la 
distribució comercial.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2009

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

Moció	52/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	les	polítiques	en	matèria	de	
joventut
Tram. 302-00169/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 55, 07.05.2009, DSPC-P 82

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 de 
maig de 2009, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques en matèria de joventut (tram. 
302-00169/08), presentada pel diputat Jordi Cuminal i 
Roquet, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
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. 55717) i pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 55723).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Reiterar al Govern de l’Estat la petició de transferèn-
cia de les beques universitàries, per tal que Catalunya 
disposi d’un sistema de beques propi.

b) Signar al llarg del segon semestre del 2009 un acord 
per a l’ocupació juvenil amb els principals agents socials 
i econòmics catalans i el Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya, per a treballar una estratègia integrada 
i coordinada per a millorar l’accés dels joves al mercat 
laboral i reduir la desocupació juvenil i la temporalitat 
en el treball d’aquest col·lectiu.

c) Sol·licitar al Govern de l’Estat el traspàs dels recursos 
previstos per a la renda bàsica d’emancipació per a afe-
gir-los al programa de la Generalitat d’ajuts al lloguer 
per a joves i per a unificar-los amb aquest programa.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2009

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual
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1.20.

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	mesu-
res	per	a	minimitzar	els	efectes	del	can-
vi	climàtic	sobre	el	delta	de	l’Ebre
Tram. 300-00205/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 55, tinguda el dia 06.05.2009, 
(DSPC-P 81).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
econòmica	i	laboral	per	a	crear	ocupa-
ció
Tram. 300-00206/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 55, tinguda el dia 06.05.2009, 
(DSPC-P 81).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’incre-
ment	de	la	desocupació	en	el	context	
de	crisi	econòmica
Tram. 300-00207/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 55, tinguda el dia 06.05.2009, 
(DSPC-P 81).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	infra-
estructures	estratègiques
Tram. 300-00208/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 55, tinguda el dia 06.05.2009, 
(DSPC-P 81).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’impuls	
de	l’Administració	electrònica
Tram. 300-00209/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 55, tinguda el dia 06.05.2009, 
(DSPC-P 81).
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2.01.02.

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	del	servei	d’urgències	durant	les	
vint-i-quatre	hores	del	dia	a	Portbou	(Alt	
Empordà)
Tram. 250-01341/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 34, 
tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 556).

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	d’un	informe	sobre	el	decreixe-
ment	de	la	iniciativa	empresarial	a	les	
comarques	de	Lleida
Tram. 250-01353/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
29.04.2009 (DSPC-C 554).

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	conveni	específic	amb	l’Ajun-
tament	de	Viladecans	(Baix	Llobregat)	
per	a	la	creació	de	l’àrea	bàsica	de	sa-
lut	Viladecans	4	i	per	a	la	construcció	
d’un	equipament	sanitari	al	sector	de	
Ponent
Tram. 250-01451/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 34, 
tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 556).

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	modificació	de	la	
Llei	7/1993,	de	carreteres
Tram. 202-00055/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 55, tinguda el dia 06.05.2009 (DSPC-P 81)

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

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 55, tinguda el 
dia 06.05.2009 (DSPC-P 81), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’atenció	primària	a	
Amer	(Selva)
Tram. 250-01254/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 34, 
tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 556).
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2.10.25.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 34, 
tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 556).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
29.04.2009 (DSPC-C 554).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 34, 
tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 556).

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	a	
la	formació	dels	desocupats	del	sector	
de	la	construcció	i	l’obtenció	de	la	tar-
geta	professional
Tram. 250-01601/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
29.04.2009 (DSPC-C 554).

Proposta	de	resolució	sobre	la	variació	
dels	preus	reflectits	en	els	catàlegs	de	
viatges
Tram. 250-01498/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
29.04.2009 (DSPC-C 554).

Proposta	de	resolució	sobre	la	senya-
lització	i	la	publicació	del	camí	de	Sant	
Jaume
Tram. 250-01506/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
29.04.2009 (DSPC-C 554).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 34, 
tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 556).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 34 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 556).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	compa-
reixença	trimestral	del	Govern	per	a	in-
formar	sobre	la	desocupació
Tram. 250-01621/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
29.04.2009 (DSPC-C 554).

Proposta	de	resolució	sobre	el	vaccí	
contra	el	virus	del	papil·loma	humà	i	so-
bre	l’increment	dels	pressupostos	dels	
programes	de	vaccinació	de	les	comu-
nitats	autònomes
Tram. 250-01629/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 34, 
tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 556).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 34, 
tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 556).

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	l’oferta	formativa	de	formació	profes-
sional	relacionada	amb	la	construcció
Tram. 250-01603/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
29.04.2009 (DSPC-C 554).

Proposta	de	resolució	sobre	la	implan-
tació	d’un	servei	de	radiologia	perma-
nent	a	Sort	(Pallars	Sobirà)
Tram. 250-01604/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 34, 
tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 556).

Proposta	de	resolució	sobre	el	desen-
volupament	d’un	pla	de	dinamització	co-
mercial	del	districte	de	Nou	Barris,	de	
Barcelona
Tram. 250-01617/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
29.04.2009 (DSPC-C 554).

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	nombre	de	mòduls	i	places	del	taller	
ocupacional	«Mancomunitat	intermuni-
cipal	de	la	conca	d’Òdena	V»
Tram. 250-01620/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
29.04.2009 (DSPC-C 554).
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2.10.65. 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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 55, tinguda el dia 06.05.2009 (DSPC-P 81)

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

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 55, tinguda el 
dia 06.05.2009 (DSPC-P 81), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

Proposta	de	resolució	sobre	l’adequació	
de	l’espai	i	de	l’atenció	als	menors	del	
centre	d’acolliment	de	menors	La	Mer-
cè,	de	Tarragona,	i	el	millorament	de	les	
condicions	laborals	del	personal
Tram. 250-01846/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en 
la sessió núm. 32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 
559).

Proposta	de	resolució	sobre	la	viabilitat	
dels	centres	especials	de	treball
Tram. 250-01867/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 32 de la Comissió de Benes-
tar i Immigració, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 
559).

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	recursos	del	contracte	programa	
d’acció	social	de	l’Ajuntament	d’Iguala-
da	(Anoia)
Tram. 250-01886/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en 
la sessió núm. 32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 
559).
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2.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	
del	dret	privat
Tram. 200-00040/08

Substitució de ponents

Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 
en la sessió tinguda el 30 d’abril de 2009, ha acordat de 
substituir dos membres de la Ponència que ha d’elabo-
rar l’Informe sobre el Projecte de llei de mediació en 
l’àmbit del dret privat (tram. 200-00040/08).

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Pere Aragonès i Garcia substitueix Miquel Àngel Es-
tradé i Palau

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2009

Montserrat Ribera i Puig Montserrat Nebrera González
La secretària La presidenta
de la Comissió de la Comissió

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

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge, 15.04.2009

Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya 

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 352-
01298/08)

Proposta de compareixença de representants de la Xar-
xa de Mediació per al Lloguer Social amb relació al 

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	l’estat	del	programa	i	el	
calendari	de	vacunacions	sistemàti-
ques
Tram. 302-00165/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 55, 
tinguda el dia 07.05.2009 (DSPC-P 82).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	polítiques	socials	en	
el	context	de	crisi	econòmica
Tram. 302-00167/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 55, 
tinguda el dia 07.05.2009 (DSPC-P 82).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	en	matèria	de	
joc
Tram. 302-00168/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 55, 
tinguda el dia 07.05.2009 (DSPC-P 82).
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya (tram. 352-01313/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 
352-01314/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 352-01315/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 352-01316/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’AVS 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (tram. 352-01317/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Promotors Constructors i Constructors 
d’Edificis de Barcelona i Província amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 352-01318/08)

Proposta de compareixença del president del Gremi 
de Constructors i Obres amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 352-
01319/08)

Proposta de compareixença d’una representació dels 
Administradors de Finques de Barcelona i Lleida amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 352-01320/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya (tram. 352-01321/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya (tram. 352-01322/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Federacions de Veïns d’Habitatge Social de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (tram. 352-01323/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya (tram. 352-01324/08)

Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 352-01299/08)

Proposta de compareixença de representants de Càritas 
Diocesana de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 352-
01300/08)

Proposta de compareixença de representants del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 352-01301/08)

Proposta de compareixença de representants del Consell 
de Col·legis d’Arquitectes i Col·legi d’Aparelladors i Ar-
quitectes Tècnics de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 
352-01302/08)

Proposta de compareixença de representants del Col·legi 
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 352-01303/08)

Proposta de compareixença de representants dels Col-
legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya (tram. 352-01304/08)

Proposta de compareixença de representants del Gremi 
de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 352-01305/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Promotors Constructors d’Edificis 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya (tram. 352-01306/08)

Proposta de compareixença de representants del Consell 
General de Cambres de la Propietat Urbana de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (tram. 352-01307/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Orga-
nització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 352-01308/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració de Cooperatives de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 352-01309/08)

Proposta de compareixença de representants de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 
352-01310/08)

Grup Parlamentari Mixt

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 352-01311/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 352-01312/08)
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Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns d’Habitatges Socials de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (tram. 353-00559/08)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 352-01311/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 352-01312/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya (tram. 352-01313/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 
352-01314/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 352-01315/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 352-01316/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’AVS 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (tram. 352-01317/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Promotors Constructors i Constructors 
d’Edificis de Barcelona i Província amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 352-01318/08)

Proposta de compareixença del president del Gremi 
de Constructors i Obres amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 352-
01319/08)

Proposta de compareixença d’una representació dels 
Administradors de Finques de Barcelona i Lleida amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 352-01320/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya (tram. 352-01321/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya (tram. 352-01322/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Federacions de Veïns d’Habitatge Social de 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, Grup Parlamentari Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Grup Parlamentari Mixt

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 352-01358/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 352-01359/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores 
de l’Administració de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 
352-01360/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Comitè d’Empresa d’Adigsa amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 
352-01361/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatges Socials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya (tram. 352-01362/08)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Medi Ambient i Habitatge, 
22.04.2009, DSPC-C 549

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 353-
00555/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 353-00556/08)

Compareixença d’una representació de la Candidatura 
Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Admi-
nistració de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 353-
00557/08)

Compareixença d’una representació del Comitè d’Em-
presa d’Adigsa amb relació al Projecte de llei de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya (tram. 353-00558/08)
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Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 352-01309/08)

Proposta de compareixença de representants de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 
352-01310/08)

Projecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	l’en-
torn	de	les	persones	amb	discapacitats	
usuàries	de	gossos	d’assistència
Tram. 200-00057/08

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar i Immigració, 24.04.2009

Grup Mixt

Proposta de compareixença de l’Asociación Española 
de Perros de Asistencia amb relació al Projecte de llei 
que regula l’accés a l’entorn de les persones amb dis-
capacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 352-
01431/08)

Proposta de compareixença d’International Detector 
Dogs Teams amb relació al Projecte de llei que regula 
l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats usu-
àries de gossos d’assistència (tram. 352-01432/08)

Proposta de compareixença de l’Associació d’Acció So-
cial Discan amb relació al Projecte de llei que regula 
l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats usu-
àries de gossos d’assistència (tram. 352-01433/08)

Proposta de compareixença de l’Associació Can i Vida 
amb relació al Projecte de llei que regula l’accés a l’en-
torn de les persones amb discapacitats usuàries de gos-
sos d’assistència (tram. 352-01434/08)

Proposta de compareixença de l’Associació Internaci-
onal de Teràpies Assistides amb Animals amb relació 
al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assis-
tència (tram. 352-01435/08)

Proposta de compareixença de l’associació Áskal - Gos-
sos d’Assistència amb relació al Projecte de llei que re-
gula l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats 
usuàries de gossos d’assistència (tram. 352-01436/08)

Proposta de compareixença de l’Associació Positivas 
Can amb relació al Projecte de llei que regula l’accés a 
l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de 
gossos d’assistència (tram. 352-01437/08)

Proposta de compareixença de l’Associació de Gossos 
d’Assistència Aepa-Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 

Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (tram. 352-01323/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya (tram. 352-01324/08)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials retirades

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 352-
01298/08)

Proposta de compareixença de representants de la Xar-
xa de Mediació per al Lloguer Social amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 352-01299/08)

Proposta de compareixença de representants de Càritas 
Diocesana de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 352-
01300/08)

Proposta de compareixença de representants del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 352-01301/08)

Proposta de compareixença de representants del Consell 
de Col·legis d’Arquitectes i Col·legi d’Aparelladors i Ar-
quitectes Tècnics de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (tram. 
352-01302/08)

Proposta de compareixença de representants del Col·legi 
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 352-01303/08)

Proposta de compareixença de representants dels Col-
legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya (tram. 352-01304/08)

Proposta de compareixença de representants del Gremi 
de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 352-01305/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Promotors Constructors d’Edificis 
amb relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya (tram. 352-01306/08)

Proposta de compareixença de representants del Consell 
General de Cambres de la Propietat Urbana de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (tram. 352-01307/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Orga-
nització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (tram. 352-01308/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració de Cooperatives de Catalunya amb relació al 
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Proposta de compareixença d’una representació de l’en-
titat Isla Animal amb relació al Projecte de llei que re-
gula l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats 
usuàries de gossos d’assistència (tram. 352-01470/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
associació Áskal - Gossos d’Assistència amb relació al 
Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les per-
sones amb discapacitats usuàries de gossos d’assistència 
(tram. 352-01471/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris de Gossos d’Assistència Aepa-Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei que regula l’accés 
a l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de 
gossos d’assistència (tram. 352-01472/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn 
de les persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència (tram. 352-01473/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Can i Vida amb relació al Projecte de llei 
que regula l’accés a l’entorn de les persones amb dis-
capacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 352-
01474/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Internacional de Teràpies Assistides amb Ani-
mals amb relació al Projecte de llei que regula l’accés a 
l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de 
gossos d’assistència (tram. 352-01475/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Positivas Can amb relació al Projecte de 
llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 
352-01476/08)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Benestar i Immigració, 
05.05.2009, DSPC-C 559

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’una representació de la Fundación 
ONCE del Perro Guía amb relació al Projecte de llei 
que regula l’accés a l’entorn de les persones amb dis-
capacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 353-
00578/08)

Compareixença d’una representació de la Fundació Bo-
calán amb relació al Projecte de llei que regula l’accés 
a l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de 
gossos d’assistència (tram. 353-00579/08)

Compareixença d’una representació del Centre de Te-
ràpies Assistides amb Cans amb relació al Projecte de 

discapacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 
352-01438/08)

Proposta de compareixença de la Fundació ONCE amb 
relació al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn 
de les persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència (tram. 352-01439/08)

Proposta de compareixença de l’entitat Isla Animal amb 
relació al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn 
de les persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència (tram. 352-01441/08)

Proposta de compareixença de l’Associació d’Usuaris 
de Gossos Pigall de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 
352-01442/08)

Proposta de compareixença de l’Associació Catalana 
de Gossos d’Assistència amb relació al Projecte de llei 
que regula l’accés a l’entorn de les persones amb dis-
capacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 352-
01443/08)

Proposta de compareixença de la Fundació Bocalán 
amb relació al Projecte de llei que regula l’accés a l’en-
torn de les persones amb discapacitats usuàries de gos-
sos d’assistència (tram. 352-01444/08)

Proposta de compareixença del Centre de Teràpies As-
sistides amb Cans amb relació al Projecte de llei que re-
gula l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats 
usuàries de gossos d’assistència (tram. 352-01445/08)

G.P. de Convergència i Unió, G.P. Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, G.P. del Partit Popular de Cata-
lunya i G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundación ONCE del Perro Guía amb relació al Pro-
jecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les perso-
nes amb discapacitats usuàries de gossos d’assistència 
(tram. 352-01465/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Bocalán amb relació al Projecte de llei que re-
gula l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats 
usuàries de gossos d’assistència (tram. 352-01466/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre de Teràpies Assistides amb Cans amb relació al 
Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les per-
sones amb discapacitats usuàries de gossos d’assistència 
(tram. 352-01467/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Gossos d’Assistència amb relació 
al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assis-
tència (tram. 352-01468/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Acció Social Discan amb relació al Projecte 
de llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 
352-01469/08)
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Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 200-00058/08

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge, 22.04.2009

Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya

Proposta de compareixença d’una representació d’EO-
LICCAT, Associació Eòlica de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats (tram. 352-01381/08)

Proposta de compareixença del president del Consell 
General de Cambres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de prevenció i control ambiental de les ac-
tivitats (tram. 352-01382/08)

Proposta de compareixença del president de la Confe-
deració Empresarial Comarcal de Terrassa amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats (tram. 352-01383/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Club EMAS, associació d’organitzacions registrades 
EMAS a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01384/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana del Sector Químic amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambien-
tal de les activitats (tram. 352-01385/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 352-01386/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Àrids de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 352-01387/08)

Proposta de compareixença d’una representació de PI-
MEC amb relació al Projecte de llei de prevenció i con-
trol ambiental de les activitats (tram. 352-01388/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories 
Mediambientals amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats (tram. 352-
01389/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Entitats Ambientals de Catalunya amb rela-

llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 
353-00580/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Gossos d’Assistència amb relació al Projecte 
de llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 
353-00581/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Acció Social Discan amb relació al Projecte de llei 
que regula l’accés a l’entorn de les persones amb dis-
capacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 353-
00582/08)

Compareixença d’una representació de l’entitat Isla Ani-
mal amb relació al Projecte de llei que regula l’accés a 
l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de 
gossos d’assistència (tram. 353-00583/08)

Compareixença d’una representació de la associació 
Áskal - Gossos d’Assistència amb relació al Projecte 
de llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 
353-00584/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Usuaris de Gossos d’Assistència Aepa-Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn 
de les persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència (tram. 353-00585/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assis-
tència (tram. 353-00586/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació Can 
i Vida amb relació al Projecte de llei que regula l’accés 
a l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de 
gossos d’assistència (tram. 353-00587/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació In-
ternacional de Teràpies Assistides amb Animals amb 
relació al Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn 
de les persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència (tram. 353-00588/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Positivas Can amb relació al Projecte de llei que regula 
l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats usu-
àries de gossos d’assistència (353-00589/08)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials rebutjades

Proposta de compareixença de l’Asociación Española 
de Perros de Asistencia amb relació al Projecte de llei 
que regula l’accés a l’entorn de les persones amb dis-
capacitats usuàries de gossos d’assistència (tram. 352-
01431/08)

Proposta de compareixença d’International Detector 
Dogs Teams amb relació al Projecte de llei que regula 
l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats usu-
àries de gossos d’assistència (tram. 352-01432/08)
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Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Hostaleria i Turisme del Barcelonès Nord i 
del Maresme Sud amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01404/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambien-
tal de les activitats (tram. 352-01405/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Hotelera Salou, Cambrils, La Pineda amb rela-
ció al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats (tram. 352-01406/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Hos-
taleria de Lleida amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats (tram. 352-
01407/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Hostaleria de Sitges amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 352-01408/08)

Grup Parlamentari Mixt

Proposta de compareixença d’una representació del 
Clúster Català de Recuperació i Reciclatge amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats (tram. 352-01409/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automò-
bils amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats (tram. 352-01410/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambi-
ental de les activitats (tram. 352-01411/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats (tram. 352-01412/08)

Proposta de compareixença d’una representació de PI-
MEC amb relació al Projecte de llei de prevenció i con-
trol ambiental de les activitats (tram. 352-01413/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories 
Mediambientals amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats (tram. 352-
01414/08)

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa

Proposta de compareixença de Jaume Puig, gerent del 
Gremi d’Àrids de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 352-01415/08)

Proposta de compareixença d’Antoni Choy, expert i 
membre de l’equip redactor de l’Avantprojecte de llei 

ció al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats (tram. 352-01390/08)

Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Am-
bientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01391/08)

Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 352-01392/08)

Proposta de compareixença del president del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats (tram. 352-01393/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats (tram. 352-
01394/08)

Proposta de compareixença del president de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 352-01395/08)

Proposta de compareixença del president de la Federa-
ció Catalana de Municipis amb relació al Projecte de 
llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 352-01396/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Eco-
logistes en Acció amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01397/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automò-
bils amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats (tram. 352-01398/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambi-
ental de les activitats (tram. 352-01399/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambi-
ental de les activitats (tram. 352-01400/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei de preven-
ció i control ambiental de les activitats (tram. 352-
01401/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de la 
Província de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01402/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats (tram. 352-01403/08)
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prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01429/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01430/08)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de 
llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 352-01446/08)

Proposta de compareixença de representants de PIMEC 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats (tram. 352-01447/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats (tram. 352-01448/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 352-01449/08)

Proposta de compareixença de representants del Col·legi 
d’Enginyers Industrials amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01450/08)

Proposta de compareixença de representants de 
l’Agrupació Catalana d’Enginyeries i Consultories 
Mediambientals amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats (tram. 352-
01451/08)

Proposta de compareixença de representants d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei de preven-
ció i control ambiental de les activitats (tram. 352-
01452/08)

Proposta de compareixença de representants de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 352-01453/08)

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació Agrària de Joves Agricultors amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 352-01454/08)

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
de Ramaders i Pagesos de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 352-01455/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració de Restauració de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 352-01456/08)

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació Eòlica de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 352-01457/08)

de prevenció i control ambiental de les activitats, amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambi-
ental de les activitats (tram. 352-01416/08)

Proposta de compareixença de Joan Perdigó, expert i 
membre de l’equip redactor de l’Avantprojecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats, amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambi-
ental de les activitats (tram. 352-01417/08)

Proposta de compareixença de Vicenç Moreno, presi-
dent de la Comissió de Medi Ambient de PIMEC, amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambi-
ental de les activitats (tram. 352-01418/08)

Proposta de compareixença de Josep Maria Matas, 
secretari general de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01419/08)

Proposta de compareixença d’Adolf Moreno, secretari 
general de la Federació de Municipis de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambien-
tal de les activitats (tram. 352-01420/08)

Proposta de compareixença de Joan Ramon Bover, 
president de l’ADEAC - Associació d’Entitats Ambi-
entals de Control, amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01421/08)

Proposta de compareixença de Lluís Mont, responsa-
ble de medi ambient d’Unió de Pagesos, amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 352-01422/08)

Proposta de compareixença d’Alba Cabañas, directora 
del Departament de Medi Ambient de Foment, amb re-
lació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats (tram. 352-01423/08)

Proposta de compareixença d’Antoni Zabalza, membre 
del Comitè Executiu de Foment, amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 352-01424/08)

Proposta de compareixença de Josep Pere Colat, presi-
dent de la Federació de Cooperatives Agràries de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de prevenció i con-
trol ambiental de les activitats (tram. 352-01425/08)

Proposta de compareixença de Joan Ribó, degà del Col-
legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambien-
tal de les activitats (tram. 352-01426/08)

Proposta de compareixença de Joan Vallvé, degà del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats (tram. 352-01427/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Asociación Española de Operadores de Telecomuni-
caciones (REDTEL), amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01428/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Ambientòlegs amb relació al Projecte de llei de 
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Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 353-00563/08)

Compareixença de Josep Maria Matas, secretari general 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats (tram. 353-00564/08)

Compareixença d’Adolf Moreno, secretari general de 
la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 353-00565/08)

Compareixença de Joan Ramon Bover, president de 
l’Associació d’Entitats Ambientals de Control, amb re-
lació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats (tram. 353-00566/08)

Compareixença de Lluís Mont, responsable de medi 
ambient d’Unió de Pagesos, amb relació al Projecte de 
llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 353-00567/08)

Compareixença d’Antoni Zabalza i d’Alba Cabañas, 
membre del Comitè Executiu i directora del Departa-
ment de Medi Ambient de Foment del Treball Nacional, 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats (tram. 353-00568/08)

Compareixença de Josep Pere Colat, president de la Fe-
deració de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats (tram. 353-00569/08)

Compareixença de Joan Vallvé, degà del Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 353-00570/08)

Compareixença d’una representació de l’Asociación Es-
pañola de Operadores de Telecomunicaciones (RED-
TEL), amb relació al Projecte de llei de prevenció i con-
trol ambiental de les activitats (tram. 353-00571/08)

Compareixença del degà del Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats (tram. 353-
00572/08)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advo-
cats amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats (tram. 353-00573/08)

Compareixença de Joan Ribó, degà del Col·legi d’Engi-
nyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 353-00574/08)

Compareixença de representants de l’Associació Cata-
lana d’Enginyeries i Consultories Mediambientals amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambien-
tal de les activitats (tram. 353-00575/08)

Compareixença de representants de l’Associació Eòlica 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats (tram. 353-
00576/08)

Compareixença d’una representació del Club EMAS, 
associació d’organitzacions registrades EMAS a Cata-

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació d’Entitats Ambientals de Control amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 352-01458/08)

Proposta de compareixença de representants de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01459/08)

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01460/08)

Proposta de compareixença de representants del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 352-01461/08)

Proposta de compareixença de representants de la 
Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Re-
creatives Musicals amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01462/08)

Proposta de compareixença de representants del Gremi 
d’Àrids de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01463/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Entitat 
del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats (tram. 352-01464/08)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Medi Ambient i Habitatge, 
22.04.2009, DSPC-C 549

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Jaume Puig, gerent del Gremi 
d’Àrids de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
353-00560/08)

Compareixença d’Antoni Choy, expert i membre de 
l’equip redactor de l’Avantprojecte de llei de preven-
ció i control ambiental de les activitats, amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 353-00561/08)

Compareixença de Joan Perdigó, expert i membre de 
l’equip redactor de l’Avantprojecte de llei de preven-
ció i control ambiental de les activitats, amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 353-00562/08)

Compareixença de Vicenç Moreno, president de la Co-
missió de Medi Ambient de PIMEC, amb relació al 
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Proposta de compareixença d’una representació d’Hos-
taleria de Lleida amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats (tram. 352-
01407/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Hostaleria de Sitges amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
(tram. 352-01408/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Clúster Català de Recuperació i Reciclatge amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats (tram. 352-01409/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automò-
bils amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats (tram. 352-01410/08)

Proposta de compareixença de representants de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 352-01453/08)

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació Agrària de Joves Agricultors amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 352-01454/08)

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
de Ramaders i Pagesos de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 352-01455/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració de Restauració de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats (tram. 352-01456/08)

Proposta de compareixença de representants de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01459/08)

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01460/08)

Proposta de compareixença de representants de la 
Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Re-
creatives Musicals amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01462/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Entitat 
del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats (tram. 352-01464/08)

lunya, amb relació al Projecte de llei de prevenció i con-
trol ambiental de les activitats (tram. 353-00577/08)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials rebutjades

Proposta de compareixença del president del Consell 
General de Cambres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de prevenció i control ambiental de les ac-
tivitats (tram. 352-01382/08)

Proposta de compareixença del president de la Confe-
deració Empresarial Comarcal de Terrassa amb relació 
al Projecte de llei de prevenció i control ambiental de 
les activitats (tram. 352-01383/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana del Sector Químic amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambien-
tal de les activitats (tram. 352-01385/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats (tram. 352-
01394/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Eco-
logistes en Acció amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01397/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automò-
bils amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats (tram. 352-01398/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambi-
ental de les activitats (tram. 352-01400/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de la 
Província de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01402/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats (tram. 352-01403/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Hostaleria i Turisme del Barcelonès Nord i 
del Maresme Sud amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
352-01404/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control ambien-
tal de les activitats (tram. 352-01405/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Hotelera Salou, Cambrils, La Pineda amb rela-
ció al Projecte de llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats (tram. 352-01406/08)
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	contenció	dels	co-
eficients	de	correcció	dels	valors	cadas-
trals	dels	béns	immobles	l’any	2009
Tram. 202-00069/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55480 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
Convergència i Unió, i Jordi Turull i Negre, diputat del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb 
l’article 100 i concordants del Reglament del Parlament, 
presenten per a la seva tramitació la següent Proposició 
de llei de contenció dels coeficients de correcció dels 
valors cadastrals dels béns immobles l’any 2009.

Proposició de llei de contenció dels coeficients 
de correcció dels valors cadastrals dels béns 
immobles l’any 2009.

Exposició de motius

L’actual crisi econòmica que pateix Catalunya està afec-
tant de forma profunda al sector de la construcció, en 
general, i especialment al sector immobiliari. Aquesta 
afectació es tradueix en una reducció molt important 
de les transaccions immobiliàries i una caiguda notable 
dels preus de les mateixes.

En aquest context de correcció a la baixa dels preus de 
l’habitatge, és necessari que tots aquells elements que 
contribueixen en la valoració d’un bé immoble siguin 
objecte de revisió i adequació a la realitat i, en aquest 
cas, als preus actuals. En cas contrari, la no adequació 
pot provocar una penalització fiscal com a conseqüència 
del diferencial entre el preu de venda i el valor a decla-
rar corregit pel coeficient.

Per l’article 57 de la Llei general tributària, s’estableixen 
un conjunt de mitjans per comprovar el valor real dels 
béns en els impostos sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats i sobre successions i donaci-
ons. En el cas dels béns immobles, aquests mitjans són, 
bàsicament, l’estimació per referència als valors cadas-
trals, els preus mitjos del mercat i els valors assignats 
en les taxacions realitzades a efectes de la concessió de 
préstecs hipotecaris per a la seva adquisició.

El primer dels mitjans - la comprovació del valor decla-
rat - és un d’aquests casos en què un determinat concepte 
incrementa la fiscalitat que grava un bé determinat, ja que 
en funció del coeficient de correcció que s’apliqui sobre el 
valor cadastral vigent en la data del fet imposable, aquella 

Projecte	de	llei	pel	qual	es	modifiquen	
determinats	preceptes	relatius	a	l’in-
terès	de	demora	del	Decret	legislatiu	
3/2002,	del	24	de	desembre,	pel	qual	
s’aprova	el	text	refós	de	la	Llei	de	finan-
ces	públiques	de	Catalunya	i	de	la	Llei	
15/2008,	del	23	de	desembre,	de	pressu-
postos	de	la	Generalitat	per	al	2009
Tram. 200-00060/08

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 55, tinguda el dia 
06.05.2009 (DSPC-P 81).

Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
14/2008,	del	5	de	novembre,	de	l’Oficina	
Antifrau	de	Catalunya
Tram. 200-00061/08

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 55, tinguda el dia 
06.05.2009 (DSPC-P 81).
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Segona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Annex. Reglaments i normes de referència

a) Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals 
i financeres.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2009

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.04.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 54179)

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, dins del 
seu marc competencial, a continuar treballant per ga-
rantir la major qualitat de vida dels treballadors i tre-
balladores que han de responsabilitzar-se de l’atenció 
i cura de familiars en situació de malaltia de llarga 
durada, a fi i efecte de que puguin compaginar la seva 
vida laboral amb la cura dels seus fills/es malalts.»

comprovació del valor declarat podrà ser considerada no 
prioritària per l’Administració tributària catalana i deduir-
se de la documentació de la declaració tributària.

Tenint en compte que la consideració de no prioritat 
s’obté si el valor declarat és igual o superior al valor 
cadastral vigent en la data del fet imposable corregit 
pel coeficient corrector, aquesta ha estat la fórmula més 
utilitzada pels ciutadans a l’haver de fer les declaracions 
tributàries per a aquests impostos.

Sent conscients d’aquest fet, cal que des de l’Admi-
nistració se sigui molt curós en la determinació dels 
coeficients a aplicar. En els darrers anys s’ha produït 
una augment notable dels mateixos. Aquest augment 
no s’adiu a les actuals circumstàncies de mercat per la 
qual cosa cal procedir a la seva correcció.

És per tot això, doncs, que es proposa la contenció dels 
coeficients de correcció dels valors cadastrals de béns 
immobles, situant-los en el valor que tenien fixat per a 
l’any 2007, per tal d’adequar-los a la rebaixa existent en 
el preu de l’habitatge.

Article Únic. Modificació de la Llei 16/2008, de 
23 de desembre, de mesures fiscals i financeres

S’addiciona una nova Disposició transitòria Setena a la 
Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i 
financeres, amb la següent redacció: 

«Disposició transitòria setena. Comprovació dels va-
lors dels béns immobles en els fets imposables de l’any 
2009.

1. Els coeficients de correcció de valors cadastrals que 
possibiliten que la comprovació del valor declarat de 
la transmissió o la successió d’un bé immoble tingui 
la consideració de no prioritària per a l’Administració 
tributària catalana, per a l’any 2009 seran els mateixos 
que han estat vigents l’any 2007.

2. El que es disposa en l’apartat anterior no serà d’aplica-
ció quan el municipi hagi fet una revisió dels seus valors 
cadastrals. En aquest cas, els coeficients s’adequaran a 
l’actualització dels valors de manera que en conjunt no 
es produeixi cap augment de la valoració».

Disposició addicional única

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals 
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper 
exercici pressupostari.

Disposició derogatòria única

Resten derogades qualssevol disposicions que contradi-
guin el que estableix aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera

S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de caràc-
ter reglamentari necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta Llei.
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sàries per a la implantació d’una nova línia d’aportació 
del passatgers entre Igualada i el nou intercanviador de 
serveis de transport previst a la Universitat Autònoma 
de Bellaterra.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	nous	consorcis	de	transport	públic	i	
d’autoritats	territorials	de	mobilitat	en	el	
marc	del	Pla	de	transports	de	viatgers	
de	Catalunya
Tram. 250-01836/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 06.05.2009

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. 
54679)

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

«El Parlament insta el Govern a seguir desenvolupant 
les actuacions del Pla del Transport de Viatgers de Ca-
talunya i aquestes siguin gestionades en cada moment 
per l’administració, l’autoritat de la mobilitat o consorci 
del transport que prevegi la llei de Mobilitat i el seu 
desenvolupament.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	nova	línia	d’autobús	entre	l’esta-
ció	d’Igualada	(Anoia)	i	l’estació	de	Ren-
fe	de	Martorell	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01833/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 06.05.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 54971)

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

«El Parlament insta el Govern a que en el marc de l’exe-
cució del PTVC desenvolupi les actuacions necessàries 
per accelerar la previsió de la millora de les actuals co-
municacions envers Igualada, en especial la coordina-
ció entre els serveis d’autobús i ferroviaris entre aquesta 
població i l’estació de ferrocarril de Martorell.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	la	freqüència	de	la	línia	d’autobús	en-
tre	Reus,	Igualada	i	la	Universitat	Autò-
noma	de	Barcelona
Tram. 250-01834/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 06.05.2009

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. 
54930)

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

«El Parlament insta al Govern a que en el marc de 
l’execució del PTVC desenvolupi les actuacions neces-
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	transport	públic	per	carretera	
d’Igualada	a	Manresa	i	a	Vilafranca	del	
Penedès
Tram. 250-01838/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 06.05.2009

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. 
54931)

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

«El Parlament insta al Govern a que en el marc de 
l’execució del PTVC desenvolupi les actuacions neces-
sàries per accelerar la previsió de millora de les actuals 
comunicacions entre Igualada i Manresa i Vilafranca 
del Penedès i Vilanova i la Geltrú, aprofitant l’eix di-
agonal, i a que, quan sigui possible la seva implanta-
ció, s’estableixi el procés necessari de consens amb les 
administracions locals implicades per definir l’oferta 
en número d’expedicions d’aquests serveis atenent als 
criteris definits en el propi Pla.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	servei	públic	de	bicicletes	d’àmbit	
nacional
Tram. 250-01837/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 06.05.2009

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. 
54676)

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

«El Parlament insta al Govern a que en el marc de 
l’execució del PTVC i del Pla Estratègic de la Bicicleta 
desenvolupi les actuacions necessàries per implementar 
les mesures de coordinació entre ambdós plans desti-
nades a afavorir l’accés a les estacions de transport 
i la intermodalitat, així com la progressiva adaptació 
dels mitjans de transport a l’ús de la bicicleta a través 
de la instal·lació d’aparcaments específics i l’adaptació 
de combois.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	
Camp	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01853/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55019)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el consell comarcal del Baix Camp per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	l’oferta,	la	velocitat	comercial	i	
les	infraestructures	de	la	línia	entre	Bar-
celona	i	Igualada	de	Ferrocarrils	de	la	
Generalitat
Tram. 250-01839/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 06.05.2009

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. 
54929)

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

«El Parlament insta el Govern a:

1. Impulsar la redacció d’un estudi sobre la viabilitat 
de la reducció del temps de trajecte dels FGC entre 
Igualada i Barcelona, en que es prenguin en conside-
ració les diverses solucions possibles, a partir d’avaluar 
la viabilitat tècnica d’implantació, els seus costos, el 
benefici que produiran.

2. A desenvolupar les previsions del Pla Director d’In-
fraestructures 2001-2010 de l’ATM sobre supressió dels 
passos a nivell situats al ramal de Martorell-Igualada, 
tot impulsant l’estudi d’alternatives que permeti decidir 
les propostes més viables.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Conca	
de	Barberà	per	a	atendre	el	pagament	
dels	ajuts	de	menjador	escolar	dels	cur-
sos	2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01855/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55021)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromi-
sos subscrits amb el consell comarcal de la Conca de 
Barberà per tal que es continuï garantint a l’alumnat 
que n’és beneficiari la prestació del servei de menjador 
escolar en condicions d’equitat, durant el curs 2008-
2009.» 

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	
Camp	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01854/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55020)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el consell comarcal del Baix Camp per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Tarrago-
nès	per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	menjador	escolar	dels	cursos	2007-
2008	i	2008-2009
Tram. 250-01857/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55023)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el consell comarcal del Tarragonès per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	de	la	Conca	
de	Barberà	per	a	atendre	el	pagament	
dels	ajuts	de	transport	escolar	dels	cur-
sos	2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01856/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55022)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromi-
sos subscrits amb el consell comarcal de la Conca de 
Barberà per tal que es continuï garantint a l’alumnat 
que n’és beneficiari la prestació del servei de transport 
escolar en condicions d’equitat, durant el curs 2008-
2009.» 
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Pe-
nedès	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01859/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55025)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el consell comarcal del Baix Penedès per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Tarra-
gonès	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01858/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55024)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el consell comarcal del Tarragonès per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Ebre	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01861/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55027)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el consell comarcal del Baix Ebre per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Pe-
nedès	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-01860/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55026)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el consell comarcal del Baix Penedès per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Montsià	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	
de	menjador	escolar	dels	cursos	2007-
2008	i	2008-2009
Tram. 250-01863/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55029)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el consell comarcal del Montsià per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Baix	Ebre	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01862/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55028)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el consell comarcal del Baix Ebre per 
tal que es continuï garantint a l’alumnat que n’és be-
neficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 



11 de maig de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 464

46

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Priorat	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01865/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55031)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el consell comarcal del Priorat per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	immediata	de	recursos	econò-
mics	al	Consell	Comarcal	del	Montsià	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
transport	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01864/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55030)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el consell comarcal del Montsià per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de transport escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	rotonda	entre	les	carre-
teres	L-214	i	L-243,	entre	Cervera	i	la	
Guàrdia-Lada
Tram. 250-01868/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 06.05.2009

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. 
54924)

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 que es 
prevegi la construcció d’una rotonda a la carretera 
L-214 a la Guàrdia Lada a càrrec dels sectors urbanís-
tics SUD-6, SUD-7 i SUD-8, a Montoliu de Segarra.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’endega-
ment	d’una	campanya	per	a	aprendre	
català	adreçada	als	metges	d’origen	es-
tranger	que	treballen	a	les	comarques	
de	Lleida
Tram. 250-01870/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.04.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 55040)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a seguir aplicant mesures per tal de potenciar 
l’ús del català com a llengua vehicular entre pacients 
i personal sanitari.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Priorat	
per	a	atendre	el	pagament	dels	ajuts	de	
menjador	escolar	dels	cursos	2007-2008	
i	2008-2009
Tram. 250-01866/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 06.05.2009

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. 
55032)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prosseguir l’acompliment dels compromisos 
subscrits amb el consell comarcal del Priorat per tal 
que es continuï garantint a l’alumnat que n’és bene-
ficiari la prestació del servei de menjador escolar en 
condicions d’equitat, durant el curs 2008-2009.» 
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Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	la	seguretat	a	l’entorn	
de	l’estació	de	tren	de	Cardedeu	(Vallès	
Oriental)
Tram. 250-01877/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 06.05.2009

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. 
54944)

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

«El Parlament insta al Govern a efectuar les gestions 
necessàries davant ADIF per tal que acceleri, en la 
mesura del possible, la redacció i posterior execució 
del projecte constructiu, ja en tràmit, que defineix el 
tancament perimetral de l’estació de Cardedeu i d’un 
nou pas inferior sota les vies, al nord de l’estació, que 
permeti garantir la mobilitat entre les zones urbanes 
situades a ambdós costats del ferrocarril en condicions 
de seguretat.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	llibre	d’estil	per	als	mitjans	de	co-
municació	sobre	els	trastorns	mentals
Tram. 250-01873/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.04.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 55041)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat, en el marc del Pla Director de la Salut 
Mental i Addiccions, a promoure, a partir de les refe-
rències actualment existents, una Guia d’Estil sobre 
Salut Mental i Mitjans de Comunicació.»

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	seguretat	vial	a	la	cruïlla	de	
la	carretera	C-563	a	Josa	de	Cadí
Tram. 250-01875/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 06.05.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 54925)

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 analitzar 
les possibles millores de la seguretat viària a la inter-
secció de la carretera C-563 d’accés al nucli de Josa de 
Cadí, en funció de l’accidentalitat real comprovada.»
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Proposta	de	resolució	sobre	les	com-
pensacions	als	usuaris	de	Renfe	de	les	
comarques	gironines	en	cas	de	retards	
i	sobre	la	defensa	de	les	peticions	que	
la	plataforma	d’usuaris	fa	a	Renfe
Tram. 250-01883/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 06.05.2009

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. 
54678)

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

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

1. Intensificar amb eficàcia les gestions amb el govern 
de l’Estat i amb la companyia RENFE per tal que els 
usuaris de les línies de tren de mitja distància a les 
comarques gironines puguin gaudir de compensacions 
en cas de retards.

2. Defensar les peticions que la plataforma d’usuaris 
fa a la companyia RENFE, per tal de reduir la durada 
dels trajectes, fer-los compatibles amb les horaris la-
borals, i aconseguir algun tipus de bonificació per als 
usuaris habituals fins la normalització del servei.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	neces-
sitat	de	posar	en	funcionament	un	nou	
servei	de	trens	semidirectes	entre	Bar-
celona	i	Puigcerdà
Tram. 250-01882/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 06.05.2009

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. 
54675)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions necessàries davant RENFE 
per:

1. Accelerar les previsions del Pla de Transports de Vi-
atgers per tal d’ampliar l’oferta de viatges de la línia 
Barcelona-Puigcerdà amb la incorporació de dos trens 
semidirectes al dia amb parada a Ripoll, un d’anada al 
matí i un altre de tornada al vespre.

2. Millorar la resta del servei de la línia Barcelona-
Puigcerdà per a aconseguir fer el trajecte en un temps 
aproximat de dues hores.»
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passant per Igualada. En concret, el tram d’aquesta via 
que discorre entre Igualada i Santa Coloma de Queralt 
és una via en la que existeixen nombrosos factors de 
risc per a la circulació.

L’esmentat tram té moltes corbes de difícil traçat, no té 
vorera de seguretat i l’ample de la mateixa no s’adapta a 
les actuals condicions de circulació de la via. Per aques-
ta carretera diàriament transiten nombrosos vehicles pe-
sant, de gran tonatge, així com transport públic. El seu 
ferm és irregular i es troba molt malmès a causa de les 
arrels dels arbres propers a l’asfalt que acaben provocant 
el seu trencament. En diverses ocasions s’ha reasfaltat 
de nou la carretera, tot afegint més asfalt damunt de 
l’existent fet que comporta que hi hagi un desnivell con-
siderable a la calçada.

Cal destacar també que existeixen diferent punts on els 
cotxes poden sortir de la via i precipitar-se, així com 
l’existència d’arbres en les proximitats de la via, sense 
cap tipus de protecció, fet que agreuja les conseqüènci-
es dels accidents de trànsit. La seguretat d’aquest tram 
és molt precària, i mostra d’aquesta situació són els 
accidents mortals que malauradament han tingut lloc 
darrerament.

Per tal de posar fi a aquesta situació, la Generalitat 
de Catalunya té programada la redacció del projecte i 
l’execució de les obres d’arranjament d’aquesta carre-
tera en el tram entre Igualada i Montblanc. Però resulta 
insuficient.

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 la redacció del projecte 
d’obres d’adequació de la carretera C-241-c en el tram 
entre Santa Coloma de Queralt i Igualada.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Llobet Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	l’habilita-
ció	d’una	taquilla	de	venda	de	bitllets	
de	tren	de	darrera	hora
Tram. 250-01885/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 06.05.2009

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. 
54677)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar a Renfe que habiliti una guixeta 
per la venda de bitllets d’última hora per a trens que 
surten en menys d’una hora, de la mateixa manera que 
es fa a la resta d’estacions de l’Estat espanyol.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
de	la	redacció	del	projecte	d’adequació	
de	la	carretera	C-241	entre	Santa	Colo-
ma	de	Queralt	i	Igualada
Tram. 250-02047/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Llobet Navarro, 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 carretera C-241, de titularitat de la Generalitat de Ca-
talunya, uneix les poblacions de Manresa i Montblanc 
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que és necessari que des de la Generalitat es promogui 
la obertura d’un casal d’avis en aquesta urbanització de 
Dosrius en la gent gran pugui desenvolupar les seves 
activitats.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a iniciar els tràmits necessaris per 
a obrir en la urbanització Can Massuet-El Far del mu-
nicipi de Dosrius (Maresme) un Casal d’Avis que doni 
servei a la gent gran d’aquesta urbanització i d’altres 
punt d’aquest municipi.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	la	dene-
gació	de	la	tercera	línia	subvencionada	
d’educació	infantil	per	al	curs	2009-2010	
al	col·legi	Pare	Manyanet,	de	Reus	(Alt	
Camp)
Tram. 250-02049/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55265 i 55721 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Rafael Luna i Vivas, Rafael López i Rueda, 
Diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Educació i Universitats: 

Exposició de motius

El col·legi Pare Manyanet a la ciutat de Reus (Alt Camp) 
és una centre educatiu concertat amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya en el que 
s’imparteixen estudis infantils, de primària i de se-
cundària. Aquest centre, actualment disposa de dues 
línies per cadascun del cursos en els que imparteixen 
estudis.

Fins l’actual curs escolar 2008-2009 en tots els cursos 
d’educació infantil d’aquest centre educatiu ha hagut 
dues línies per curs. Aquestes línies, ambdues, són con-
certades, per les que la Generalitat sufraga part del cost 
de la seva posada en marxa. L’evolució de la població 
escolar d’aquest municipi, així com les demandes de 
noves inscripcions pel primer curs d’educació infantil 
en aquest centre concertat de Reus, ha fet possible que 

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’un	casal	per	a	la	gent	gran	a	Can	Mas-
suet	del	Far,	a	Dosrius	(Maresme)
Tram. 250-02048/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55264 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael López i Rueda, Diputat, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra presenten la següent proposta de resolució, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Benestar i Immigració: 

Exposició de motius

Dosrius (Maresme) és un municipi que any rere any 
està augmentant la seva població. Actualment, i segons 
les últimes dades publicades, a l’any 2008, els habitants 
d’aquesta població del Maresme té 4.869 habitants, 211 
persones més que respecte l’any anterior. Aquest incre-
ment de població que està confirmant una tendència que 
es pot apreciar des de fa alguns anys, fa que, juntament 
amb altres factors, el municipi tingui unes necessitats 
que fa una anys no tenia.

L’increment dels habitants d’aquesta població, està 
comportant l’increment de la població adulta d’aquest 
municipi. Actualment, la població major de 65 anys 
representa un 9,2 per cent de la població total, un per-
centatge que s’incrementa any rere any, donat per el 
perllongament de l’esperança de vida de la població. 
L’alt percentatge de persones d’edat avançada fa que des 
de l’Administració pública s’hagi d’oferir mecanismes i 
instruments bàsics que permetin gaudir de la seva edat 
amb totes les comoditats i serveis necessaris.

Des de l’Ajuntament de Dosrius no es pot oferir aquests 
serveis a la gent gran. Actualment, aquest municipi 
disposa de dos casals d’avis. Aquests equipaments pú-
blics estan situats a l’interior del nucli urbà, i en una 
urbanització segregada d’aquest nucli. La dispersió 
de la població en diversos nuclis a Dosrius dificulta la 
prestació d’aquest tipus de servei, pel que hi ha un im-
portant nombre de gent gran que no té accés a aquest 
equipaments socials.

Una de les urbanitzacions d’aquest municipi, Can Mas-
suet-El Far es tracta d’una de les urbanitzacions més 
importants d’aquesta població. En concret, aquest nucli 
agrupa el major nombre d’habitants de Dosrius, més 
inclòs que tota la resta dels nuclis de la població. Aquest 
important nombre d’habitants és el principal motiu pel 
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Proposta	de	resolució	sobre	l’adapta-
ció	del	tipus	d’interès	dels	préstecs	a	
agricultors	concedits	per	l’Institut	Ca-
talà	de	Crèdit	Agrari	a	l’índex	actual	de	
l’euríbor
Tram. 250-02050/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Rafael Luna i Vivas, Maria Ángeles Olano i 
García, Diputats, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presen-
ten la següent proposta de resolució, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost: 

Exposició de motius

L’Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA) és un organis-
me autònom financer adscrit al Departament d’Econo-
mia i Finances al servei de l’agricultura, la ramaderia, la 
pesca i la indústria agroalimentària de Catalunya. L’ob-
jectiu del ICCA és contribuir al finançament del conjunt 
d’activitats econòmiques dins de l’àmbit d’aquest orga-
nisme, a través de l’obertura de noves línies de préstec, 
amb la concessió d’avals i realitzant actuacions que 
puguin suposar una millora en el finançament.

Dins de les diverses línies d’actuació d’aquest organis-
me financer, l’ICCA té importants línies de crèdit que 
abasten diversos àmbits i actuacions de l’agricultura, la 
ramaderia i les pesca, que tenen per objectiu fomentar 
i promocionar aquest sector tant important per l’econo-
mia de molts pobles, ciutats i comarques catalanes.

Una de les línies de préstecs que des de l’ICCA s’ofereix 
són els destinats per a la execució d’inversions. Dins 
d’aquests s’ha posat en marxa una línia de préstecs per 
projectes de regadius de comunitats de regants conso-
lidades que té per objectiu el finançament del cost del 
projecte d’infraestructura de millora del regadiu exis-
tent a càrrec de la comunitat de regants. Una de les 
principals avantatges d’aquest crèdit és la favorable i 
atractiva remuneració del crèdit, ja que segons consta a 
les condicions d’aquesta línia de crèdit, el tipus d’inte-
rès és l’EURIBOR a un any més 1,90 punts, revisable 
anualment.

En els darrers anys el tipus d’interès de l’EURIBOR ha 
crescut de forma exponencial, pel que l’atractiu d’aquest 
crèdits de l’ICCA ha deixat de ser un reclam pels possi-
bles beneficiats donat l’elevat cost d’aquests, que junta-

la direcció hagi decidit ampliar el número de línies per 
al primer curs d’educació infantil per al proper curs 
2009-2010.

Aquesta modificació en la capacitat en els ensenyaments 
d’educació infantil requereix de l’aprovació per part del 
Departament d’Educació. Des de l’administració educa-
tiva s’ha manifestat la voluntat de no aprovar el concert 
per la tercera línia de P3 segons la modificació de la 
capacitat en els ensenyaments en aquest centre educatiu 
concertat. Aquest centre educatiu ha rebut nombroses 
sol·licituds de noves inscripció, el que ha justificat la 
modificació de la capacitat en els ensenyaments reque-
rida pel propi centre.

Al mateix temps que es sol·licita la modificació de la ca-
pacitat en els ensenyaments pel primer curs d’educació 
infantil, el centre ha requerit al Departament d’Educació 
l’ampliació del concert perquè també inclogui la nova 
línia, és a dir, tercera línia del primer curs d’educació 
infantil (P3). Al tractar-se d’ensenyament no obligato-
ris, per tal de mantenir un tipus de concert sobre aquesta 
nova línia cal que la Generalitat destini al col·legi Pare 
Manyanet una subvenció, que permeti oferir aquesta 
nova línia, subvencionada, en les mateixes condicions 
que la resta de línies dels diversos cursos i estudis que 
es poden cursar en aquest centre educatiu.

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 revisar l’acord del Departament 
d’Educació pel que es denega la tercera línia subvencio-
nada d’educació infantil P3 pel proper curs escolar 2009-
2010 al Col·legi Pare Manyanet de Reus (Alt Camp).

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael Luna i Vivas, 
Rafael López i Rueda
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Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	llits	dels	rius	i	de	les	rieres
Tram. 250-02051/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55267 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Ro-
dríguez i Serra, diputat, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presen-
ta la següent Proposta de resolució per tal que sigui subs-
tanciada a la Comissió de Medi Ambient i Habitatge: 

Exposició de motius

El final de l’any 2008 i el començament de l’any 2009 
ha estat un període molt intens en fenòmens meteoro-
lògics. Així a la gran quantitat de pluges acumulades 
durant la tardor i l’hivern, que han fet recuperar el nivell 
dels nostres pantans, cal afegir les temporals marítims 
i especialment els temporals de vent que van afectar 
Catalunya al gener.

Tots aquests fenòmens han fet que enguany tinguem 
unes reserves hídriques molt elevades i que la quantitat 
de neu acumulada en els cims de les muntanyes, avan-
çada la primavera, sigui molt gran. Quan aquesta neu 
es fongui, incrementarà substancialment el cabal dels 
rius catalans.

Això pot provocar que, com ha passat en altres ocasions, 
les lleres dels rius no estiguin suficientment netes i els 
cabals no baixin sense trobar obstacles. Els temporals 
de vent del passat gener i els temporals de neu, han fet 
que hi hagi molta vegetació trencada i morta als boscos 
i que aquesta pugui ser arrossegada per les pluges.

També hem de tenir en compte que alguns dels nostres 
rius tenen cada cop més un ús turístic, esportiu o recre-
atiu, el que malauradament provoca, tot i la cura que es 
pugui tenir, que als rius hi vagin a para residus d’aques-
tes activitats així com residus urbans que es deixin als 
costats dels cursos dels rius.

Tots aquests factors, per una banda els residus de les ac-
tivitats humanes i per altre banda la vegetació morta que 
es arrossegada per la pluja, combinat amb les abundants 
reserves de neu i les pluges primaverals poden fer que 
si no es neteja adequadament la vegetació i les graves 
dels nostres rius, aquests puguin ocasionar avingudes 
amb conseqüències catastròfiques com ha passat ma-
lauradament moltes vegades.

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

ment amb l’aplicació d’un marge o diferencial, suposen 
una important i cara remuneració del crèdit concedit. 
Tot i la pujada dels tipus d’interès, el que ha ocasionat 
importants encariments en la remuneració d’aquests 
crèdits, molts agricultors han sol·licitat aquest tipus de 
crèdit per al desenvolupament de les seves activitats, i la 
modernització de les seves explotacions agràries.

La situació actual però es molt diferent, a la que fa uns 
mesos. Actualment, el tipus d’interès de l’EURIBOR 
fixat pel Banc Central Europeu (BCE) ha disminuït 
considerablement, però donat que la revisió del tipus 
d’interès a aquests crèdits és revisable anualment, en-
cara hi ha molts regants que estan pagant important i 
elevades quotes d’amortització d’aquest crèdit.

La crisi econòmica i financera que està patint la nostra 
economia està posant en perill molts sectors productius 
del nostre teixit econòmic i productiu. Els elevats cos-
tos de la producció, juntament amb la davallada dels 
ingressos està conduint a la fallida i la insostinibiltat 
econòmica de molts projectes empresarials. Aques-
ta situació, encara s’agreuja més en l’economia de les 
explotacions agrícoles, ramaderes. Aquest és un sector 
que està resultant molt afectat per l’actual situació de 
l’economia general. La necessitat de noves fonts d’in-
gressos necessaris per a la l’execució dels projectes en 
aquest àmbit és un dels motius que justifiquen l’activitat 
de l’ICCA.

Un important col · lectiu que ha estat adjudicatari 
d’aquesta línia de préstecs per projectes de regadius de 
comunitats de regants consolidades ha estat la comunitat 
d’agricultors de regadiu de la Terra Alta. L’evolució del 
tipus d’interès en els darrers mesos està ocasionant que 
els regants adjudicataris d’aquests préstecs a dia d’avui 
estiguin pagant un tipus d’interès que no es correspon 
amb l’actual fixat legalment. La important diferència 
entre l’actual tipus d’interès de l’EURIBOR, i el que 
molts préstecs tenen fixats, està contribuint a agreujar 
encara més, la ja de per si complicada situació econòmi-
ca i financera de moltes explotacions agrícoles.

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, de forma excepcional i atenent a 
la complicada situació econòmica i financera dels agri-
cultors de regadiu de la Terra Alta, avançar la revisió 
dels préstecs concedits a aquest col·lectiu per l’Institut 
Català de Crèdit Agrari (ICCA), per tal d’adaptar el 
tipus d’interès fixats en la seva darrera revisió a l’ac-
tual índex EURIBOR fixat pel Banc Central Europeu 
(BCE).

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael Luna i Vivas, 
M. Ángeles Olano i García



11 de maig de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 464

54

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

La seguretat dels usuaris tant de la via com de l’auto-
pista que hi passa per sota així com de les persones que 
hi passen per la carretera queda greument compromesa 
per la falta de tanca en el pas elevat.

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 Genera-
litat a fer les gestions oportunes davant de la Diputació 
de Barcelona per tal d’arranjar les tanques de seguretat 
del pas elevat de la carretera BP-2427 sobre l’autopista 
AP7 al terme municipal de Sant Sadurní d’Anoia (Alt 
Penedès).

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2009

Dolors Montserrat Josep Llobet

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	de	la	carretera	C-16	correspo-
nent	a	l’itinerari	transeuropeu	E-09
Tram. 250-02053/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu Adjunt, Santi Rodríguez i Serra, di-
putat, 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 Política Territorial.

Exposició de motius

L’Eix Trans-europeu E-09 és una alternativa de conne-
xió entre Espanya, Andorra i França. Constitueix la via 
directa de comunicació entre Barcelona, Tolosa de Llen-
guadoc i Orleans. Recentment el Govern ha anunciat el 
desdoblament de la via entre Berga i Bagà (Berguedà), 
el tram de la C16 que queda pendent de desdoblament 
fins al túnel del Cadí i que te una gran complexitat 
tècnica. Aquest desdoblament aproparà les comarques 
Pirinenques de la Cerdanya i l’Alt Urgell, així com An-
dorra a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Actualment, aquest itinerari té una tipologia de trànsit 
molt estacional, amb gran intensitat de trànsit durant els 
dies festius i especialment en la temporada de tardor i 
hivern. Però alhora, l’E-09 és un itinerari transeuropeu 
que serveix per permeabilitzar els Pirineus i per tant 
hauria de millorar considerablement les seves condici-
ones tècniques.

Proposta de resolució

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

1. Iniciar, amb caràcter d’urgència, la neteja i dragatge, 
si s’escau, de les lleres dels rius i rieres catalanes així 
com dels espais al costat del seu curs, en previsió de 
possibles avingudes i inundacions d’aigua.

2. Reclamar al Govern de l’Estat i a la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) la neteja de les lleres dels 
rius i rieres de la seva titularitat en previsió de possibles 
avingudes i inundacions durant els propers mesos.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2009

Dolors Montserrat Santi Rodríguez

Proposta	de	resolució	sobre	la	reparació	
de	les	tanques	de	seguretat	del	pas	ele-
vat	de	la	carretera	BP-2427	sobre	l’auto-
pista	AP-7	a	Sant	Sadurní	d’Anoia
Tram. 250-02052/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 55268 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat 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 en la Comissió de Política Territo-
rial: 

Exposició de motius

La carretera BP-2427 és de titularitat de la Diputació 
de Barcelona. La xarxa de carreteres de les diputacions 
catalanes presenta un estat molt deficient, especialment 
pel que fa a mesures de seguretat.

Aquesta carretera s’inicia a la N340 i va fins a Sant 
Sant Sadurní d’Anoia. En aquest tram final, ja en el 
terme municipal de Sant Sadurní d’Anoia, i just passat 
la rotonda d’accés a l’autopista AP7 on hi ha la figura 
d’una ampolla de cava, la carretera supera l’esmentada 
autopista a través d’un pas elevat.

Aquest pas elevat es troba en unes condicions de segu-
retat molt precàries, ja que la tanca de seguretat està 
malmesa i hi ha un tram d’aproximadament dos metres 
en que no hi ha tanca, pel qual podria caure un vehi-
cle sobre l’autopista. Aquest tram sense tanca ha estat 
tapat provisionalment i sense subjecció per una tanca 
urbana.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	col·la-
boració	del	Govern	en	la	celebració	del	
Dia	Mundial	del	Teatre
Tram. 250-02054/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55342 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael López i Rueda, Joan Bertomeu i Bertomeu, 
Diputats, 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 Cultural: 

Exposició de motius

El passat 27 de març de 2009 es va celebrar el dia mun-
dial del teatre declarat com a tal pel Institut del Teatre 
Internacional. El món del teatre, al llarg de la història de 
la humanitat, a aconseguit mantenir fascinats, en algun 
moment o altre, a grans i petits. Entre altres aspectes, 
resulta important conèixer els beneficis que té la pràctica 
del teatre, i és que aquest art ens permet exposar-nos i 
representar-nos davant la resta amb espontaneïtat, segu-
retat i confiança, al mateix temps que ens dóna l’oportu-
nitat de incentivar i desenvolupar la nostra sensibilitat i 
creativitat, qualitats indispensables avui en dia.

Amb la celebració del dia mundial del teatre es pretén 
reconèixer la importància del paper que pot representar 
el teatre en les vides de les persones. La celebració del 
dia mundial del teatre ha d’unir els esforços dels profes-
sionals d’aquest gènere artístic, les companyies que s’hi 
dediquen, els empresaris, així com dels poders públics 
per tal de potenciar aquesta art escènica aprofitant una 
data tant important com la celebració a nivell mundial 
d’aquesta efemèride.

A Catalunya, la celebració del dia mundial del teatre no-
més ha realitzada pels professionals que s’hi dediquen 
a aquesta professió. Només actors, actrius, companyies 
de teatre i organitzacions d’actors, ha organitzat actes 
per a la celebració d’aquesta data tant important per 
aquest gènere celebrada a nivell mundial. La Generali-
tat de Catalunya, si més no, no ha adoptat una postura 
activa en l’organització dels actes de celebració del dia 
mundial del teatre. Aquesta actitud del Govern ha oca-
sionat que a Catalunya la celebració d’aquesta celebració 
s’hagi celebrat sense un gran coneixement del mateix 
per part dels ciutadans i ciutadanes, per la qual cosa, 
tampoc s’ha estimulat a la participació en els actes del 
dia mundial del teatre.

Per la banda catalana s’han fet millores importants en 
els darrers anys, disposant d’autovia fins a Berga en 
l’actualitat, però com sempre, l’Estat Francès no té el 
mateix interès que Espanya en millorar les connexi-
ons entre els dos països. Per la banda francesa, cal fer 
una millora d’un tram de 53 quilòmetres entre Bourg-
Madame al Túnel del Pimorent, L’Hospitalet d’Andorra 
(Arrieja) i Tarascó, per enllaçar fins la N20/E-09, el que 
permetria apropar considerablement Barcelona i Tolosa 
de Llenguadoc. Al mateix temps les comarques pirinen-
ques i prepirinenques d’ambdós costats de la frontera 
millorarien considerablement les seves comunicacions 
i creixerien nous intercanvis comercials. Però potser el 
més important d’aquest Eix seria la gran millora en la 
comunicació de dos pols econòmics com el de la Regió 
de Barcelona i la de Tolosa de Llenguadoc que afavo-
riria també el creixement del Port de Barcelona com 
a sortida dels productes del sud de França, reforçant 
l’actual terminal marítima que el Port te a Tolosa.

Amb l’intenció de potenciar aquest eix, hi ha hagut di-
verses reunions entre les entitats econòmiques i cambres 
de comerç d’ambdues bandes de la frontera, les quals 
han realitzat els primers estudis i han coincidit en la 
necessitat del desdoblament d’aquesta itinerari trans-
europeu.

Per aquest 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 estudis i treballs tècnics previs per al des-
doblament de la carretera C16 corresponent a l’itinerari 
transeuropeu E-09 per la banda catalana entre Berga i 
la frontera amb França.

2. Reclamar al Govern de l’Estat l’introducció en les 
cimeres bilaterals entre Espanya i França el planteja-
ment de la necessitat del desdoblament de l’itinerari 
transeuropeu E-09 per la banda francesa entre Tolosa 
de Llenguadoc i la frontera amb Espanya.

Parlament de Catalunya, 28 d’abril de 2009

Dolors Montserrat, Josep Llobet, Santi Rodríguez
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De fet els nois i les noies que assisteixen a Unitats Es-
pecífiques d’Educació Especial adscrites a centres or-
dinaris, amb el temps acaben plenament integrades a 
la dinàmica de l’escola i participen amb la resta dels 
alumnes en moltes de les activitats programades en els 
respectius centres.

Al llarg dels anys s’han fet moltes experiències positives 
que al integrar i, molt concretament, en l’abordatge de 
les diferents modalitats d’atenció especial a alumnes 
amb necessitats educatives especials derivades de dis-
minucions físiques, psíquiques i/o sensorials, ja que a 
l’educació especial poden haver-hi tantes solucions a la 
seva escolarització haurà d’adaptar-se a cada situació 
i per tant cal abocar recursos tant professionals com 
tècnics.

A la localitat de Santa Coloma de Gramanet (Barce-
lonès) el Govern de la Generalitat va posar en marxa 
una unitat específica arrel d’una resolució aprovada 
pel Parlament de Catalunya. Aquesta unitat específica 
d’educació especial es va implantar al institut d’educa-
ció secundària Numància. Després d’uns quants anys 
des de la seva posada en marxa, els resultats d’aquesta 
unitats han estat valorats positivament tant pels profes-
sionals de l’ensenyament, així com pels familiars dels 
estudiants que ocupen aquesta aula.

L’experiència positiva d’aquesta unitat és un element 
que justifica la implantació d’una nova unitat específica 
d’educació especial a centres escolar, així com també 
de programes d’ensenyament professionals adaptat, ja 
que encara continuen havent molts nens, nenes i joves 
que tenen necessitats educatives especials i que no tenen 
possibilitat d’estar escolaritzats en centres ordinaris, per 
la manca d’aquestes unitats que puguin oferir-los l’aten-
ció especialitzada que requereixen.

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. Iniciar les gestions oportunes per tal de crear a la 
ciutat de Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès) una 
nova unitat específica d’educació especial, amb la do-
tació dels recursos humans i tècnics necessaris, que 
permetin l’atenció especialitzada necessària d’aquells 
alumnes que ho necessitin.

2. Iniciar les gestions pertinents per a implantar a la 
ciutat de Santa Coloma de Gramanet un programa 
d’ensenyament professionals adaptat als alumnes amb 
disminució per facilitar-los la incorporació al món la-
boral.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Carina Mejías Sánchez

A altres Comunitat Autònomes de l’Estat espanyol, els 
actes de celebració del dia mundial del teatre han estat 
organitzat pel l’Administració Autonòmica, juntament 
amb els teatres, les companyies teatrals i altres entitats 
de caire cultural, i administracions públiques, princi-
palment locals.

La col·laboració de les administracions públiques en 
l’organització d’aquests esdeveniments culturals faci-
lita la seva realització, així com una major difusió que 
garanteix un elevat nivell d’espectadors que en ocasi-
ons com aquestes es veuen més vinculats i implicats 
en aquest art que, per diverses raons, no té la mateixa 
afluència de públic com altres.

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 col·laborar, juntament amb les 
companyies teatrals, els teatres de Catalunya, i altres 
entitat de caire cultural, en la celebració del dia mundial 
del teatre que es celebrarà el 27 de març de 2010.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Joan Bertomeu i Bertomeu

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	unitat	d’educació	especial	i	la	im-
plantació	d’un	programa	d’ensenyament	
professional	per	a	alumnes	amb	neces-
sitats	educatives	especials	a	Santa	Co-
loma	de	Gramenet	(Barcelonès)
Tram. 250-02055/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 55343 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael López i Rueda, Carina Mejías Sánchez, 
Diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Educació i Universitats: 

Exposició de motius

La integració escolar dels infants disminuïts és un pro-
cés integral, flexible i dinàmic, i és bàsic per assegurar 
un bon desenvolupament escolar, personal o social dels 
alumnes en un mitjà «normalitzat».
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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 en relació als estudis de Formació Professional a 
Catalunya a impulsar l’aplicació general de les següents 
mesures: 

1. Incrementar les facilitats d’accés i la permanència en 
els estudis de Formació Professional amb la possibilitat 
de matriculació per mòduls i/o assignatures.

2. Garantir que la finalització dels cicles formatius es 
pugui obtenir un certificat de capacitació professional 
en tots els cicles professionals que siguin susceptibles.

3. Impulsar els titulacions progressives que permetin 
obtenir certificacions de capacitació professional al su-
perar uns determinats mòduls o conjunt d’assignatures 
relacionades amb un àmbit tècnic o professional.

4. Establir mecanismes que permetin simultanejar la 
realització d’un treball remunerat amb l’adquisició dels 
coneixements professionals de la Formació Professio-
nal.

5. Apropar la Formació Professional a l’Empresa amb 
la creació de Borses de demandants d’ocupació que fa-
cilitin a les empreses trobar els professionals adequats 
als llocs de treball que han de cobrir.

Palau del Parlament de Catalunya, 28 d’abril de 2009

Dolors Montserrat, Carina Mejías, Rafael López

Proposta	de	resolució	sobre	la	restau-
ració	i	la	conservació	del	monestir	de	
Sant	Jeroni	de	la	Murtra,	de	Badalona	
(Barcelonès)
Tram. 250-02057/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55380 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael López i Rueda, Joan Bertomeu i Bertomeu, 
Diputats, 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 Cultural: 

Exposició de motius

El Monestir de Sant Jeroni de la Murtra és un antic mo-
nestir gòtic situat a la Vall de Betlem, propera a la ciutat 

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	diverses	mesures	en	la	formació	pro-
fessional
Tram. 250-02056/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55344 /Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Carina Mejías 
i Sánchez, Rafael López i Rueda, diputats del Grup Par-
lamentari 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 d’Educació 
i Universitats

Exposició de motius

Les empreses catalanes estan necessitades de professio-
nals qualificats. Aquestes necessitats no passen tant per 
disposar de titulats universitaris sinó per poder disposar 
de treballadors amb la qualificació específica per al lloc 
de treball que han d’ocupar.

En aquest sentit la Cambra de Comerç de Barcelona ha 
presentat un estudi que denuncia que a Catalunya cada 
any manquen 53.000 professionals de FP amb cicles 
formatius de grau mig i superior i sobren gairebé 8.000 
universitaris cada any.

Aquest dèficit implica que les empreses es vegin obliga-
des a contractar, segons la circumstància professionals 
amb major currículum formatiu per aquestes feines o 
contractar treballadors sense la formació suficient en els 
que han de realitzar una important despesa formativa.

Aquest desajustament entre l’estructura de la població 
ocupada i entre nivells formatius i nivells de qualificació 
representa un handicap per a la competitivitat de les 
empreses catalanes.

La manca de professionals i tècnics qualificats a la 
que han de fer front les empreses catalanes requereix 
adoptar mesures que flexibilitzin l’accés i l’estudi de les 
disciplines que s’imparteixen en la Formació professio-
nal permetent la compatibilització del treball i l’estudi. 
Igualment cal que es flexibilitzi la permanència i l’es-
tudi, permetent que l’adquisició dels coneixements es 
pugui realitzar per mòduls i assignatures. De la mateixa 
manera, s’ha de procurar que tots els cicles formatius 
donin lloc a l’obtenció de certificacions de capacitació 
professional i que s’estableixin titulacions progressives 
que superant determinats mòduls o assignatures donin 
lloc a l’obtenció de certificacions de capacitació pro-
fessional.

Fascicle segon
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Proposta	de	resolució	sobre	la	restau-
ració	i	la	conservació	del	poblat	ibèric	
del	Turó	d’en	Boscà,	de	Badalona	(Bar-
celonès)
Tram. 250-02058/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55381 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael López i Rueda, Joan Bertomeu i Bertomeu, 
Diputats, 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 Cultural: 

Exposició de motius

A la localitat de Badalona (Barcelonès) hi ha situat un 
dels poblat ibèrics més importants que es conserven a 
Catalunya. La cultura ibera que es va desenvolupar a la 
Península Ibérica, va crear en aquesta localitat el poblat 
del Turó d’en Boscà que està situat entre les valls de 
Canyet i Pomar, i fou habitat per la tribu dels laietans 
entre els segles IV a II aC.

El Poblat del Turó d’en Boscà va ser fundat sobre el 
segle IV aC i degué decaure a partir del II aC coin-
cidint amb la fundació romana de Baetulo, fins al seu 
abandonament cap a la meitat del segle I aC. Aquest és 
un poblat fortificat, amb una muralla i dues torres de 
defensa, una de base quadrada i l’altra de base semi-
circular, la qual és l’element més destacat del conjunt. 
Estava situat un una forta pendent, pel que els carrers i 
les cases s’estenien pel pendent construïdes sobre ter-
rasses. El poblat estava format per diverses edificacions 
que acollien cases de planta rectangular, algunes d’elles 
excavades a la roca, dividida en dos recintes, un dels 
quals sembla que acollia un magatzem ja que en les 
posteriors excavacions es van trobar àmfores, vasos de 
ceràmica, instruments de ferro, un molí, etc.

El poblat del Turó d’en Boscà va ser excavat per primer 
cop els anys trenta del segle xx, moment en el que es va 
descobrir la torres de defensa. L’any 1968 es va trobar la 
casa excavada a la roca, i en el seu interior, l’emblemàtic 
Vas de les Naus decorat amb dues naus gregues i un pai-
satge de fons, essent una de els primeres representacions 
d’aquest tipus a Catalunya. Actualment aquesta peça de 
ceràmica es conserva al Museu de Badalona.

Com es pot observar, les restes d’aquest poblat ibèric 
representa una part important tant de la història de la 
ciutat de Badalona, on es situa, així com de la seva co-

de Badalona. Va pertànyer a l’ordre dels jerònims i va ser 
fundat l’any 1416 pel mercader barceloní Bertran Nico-
lau, sobre l’antiga casa de Ça Murtra. A partir d’aquesta 
casa es va construir l’església, les cel·les, el refetor, la 
cuina, així com altres dependències monàstiques.

Aquesta edificació religiosa prengué gran importància 
amb els Trastàmara i va aconseguir la protecció del reis. 
Joan II hi féu construir el refetor i Ferran II, el claustre i 
l’església. Els Reis Catòlics, Carles V i Ferran II hi feren 
estades durant els seus regnats. Va ser aquest monestir 
on Cristòfor Colom va ser rebut pels Reis Catòlics en 
tornar del seu primer viatge a Amèrica, quan els va 
comunicar la descoberta del nou món.

Els monjos el van habitar fins al 1835, data de la seva 
crema parcial. També va estar afectat per la desamor-
tització de Mendizábal, per la qual cosa, el monestir 
va ser subhastat. A finals del segle xix i començaments 
del segle xx, al monestir va residir-hi una interessant 
colònia d’estiuejants, fins que al 1947, la senyora Fran-
cesca Güell i López va comprar el lot principal per tal 
de convertir-lo en un recinte de solitud i silenci amb la 
finalitat de que fos dedicat a aquesta dimensió i, alhora, 
aconseguir la seva restauració.

L’obra de la Francesca Güell i López ha fet possible que 
actualment es puguin fer estades al monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra, ja que hi compta amb vuit cel·les 
acondicionades per oferir la comoditat necessària als 
hostes per fer-hi estades de recés en solitud i silenci des 
d’unes hores fins una dies.

Arquitectònicament el Monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra és un edifici d’especial protecció, per la qual 
cosa ha estat declarat monument nacional. L’eix del mo-
nestir és un claustre de dos pisos d’estil gòtic tardà amb 
una abundant decoració escultòrica de la que encara 
hi ha parts policromades. Al seu voltant, al pis baix, 
es troben algunes dependències com la porteria, l’obra 
nova, l’església, la sala capitular (actualment desapa-
reguda), el refetor i la cuina. La pis superior es troben 
les cel·les.

Tot i ser un monument nacional i que mereix d’especial 
protecció, l’edifici del monestir i del seu entorn és molt 
més que millorable. Per tal de conservar els elements 
arquitectònics que han fet d’aquesta construcció una 
joia del gòtic tardà cal promoure la seva restauració i 
conservació.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a iniciar els tràmits necessaris per 
contribuir, juntament amb altres administracions públi-
ques i entitats privades, a la restauració i conservació 
del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona 
(Barcelonès).

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Joan Bertomeu i Bertomeu



Núm. 464 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 11 de maig de 2009

59

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

de fer front a diverses despeses. Les famílies davant 
d’aquesta situació prescindeixen d’aquelles despeses 
que no són obligatòries com poden ser les activitats de 
lleure.

Entre les activitats de lleure que es poden veure afec-
tades, estan els casals i colònies d’estiu dels nens i ne-
nes, una activitat molt arrelada a Catalunya i que en els 
darrers anys ha anat creixent com a conseqüència de les 
dificultats per conciliar els calendaris escolars i la vida 
laboral de les famílies.

Però el fet que moltes famílies s’hagin vist afectades per 
l’atur d’algun o de tots els membres, els obliga a pres-
cindir de les colònies i casals d’estiu. Segons algunes 
entitats del sector, el nombre d’infants que aquests any 
es quedaran sense activitats d’estiu pot arribar al 20% 
respecte l’any anterior, i que per molts infants poder 
anar de colònies o casals estigui fora del seu abast.

Les entitats ja han començat una campanya per rebre 
ajuts de particulars i empreses per tal de becar infants 
per tal que puguin fer les seves activitats d’estiu. Però 
al marge d’això l’administració pot ajudar també a les 
famílies amb més problemes per tal que els infants no 
es quedin sense les colònies i casals d’estiu.

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 realitzar amb caràcter urgent i extraordinària, 
una convocatòria de beques per a activitats de lleure 
d’estiu com són els casals i colònies per a infants i joves, 
de la qual es puguin beneficiar especialment els infants 
i joves de famílies amb membres a l’atur que travessen 
per dificultats econòmiques o amb menys recursos.

Parlament de Catalunya, 29 d’abril de 2009

Dolors Montserrat Rafael López

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	borsa	jove	d’habitatge	al	Pla	de	
l’Estany
Tram. 250-02060/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55466 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Dolors Rovirola i Co-
romí, Diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableix als articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra formulen la següent 
proposta de resolució.

marca, i de la història d’aquest poble que va ocupar part 
de la Península Ibèrica, assentant-se en molts dels ac-
tuals municipis de Catalunya. Aquestes restes per tant, 
configuren un atractiu històric i turístics que és visitat 
per nombroses persones i col·lectius interessats per la 
cultura ibera, fet que ha motivat la inclusió d’aquesta 
poblat ibèric a Badalona a importants publicacions i 
rutes de visita que es centren en el poble iber i en la 
seva cultura.

Per tal de fomentar les visites en aquests indrets, fa-
cilitar l’accés i perquè els visitants puguin observar i 
admirar en les millors condicions possible, tot conser-
vant l’estructura, i els elements originaris, el poblat, les 
edificacions que els composen, i tot els seus voltants, 
cal realitzar una important tasca de conservació i res-
tauració que potenciï aquest aspectes d’aquest important 
poblat ibèric de Catalunya.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a iniciar els tràmits necessaris per 
contribuir, juntament amb altres administracions públi-
ques i entitats privades, a la restauració i conservació del 
poblat del Turó d’en Boscà de Badalona (Barcelonès).

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda 
Joan Bertomeu i Bertomeu

Proposta	de	resolució	sobre	la	convoca-
tòria	de	beques	per	a	activitats	de	lleu-
re	d’estiu	destinades	a	infants	i	joves	
de	famílies	amb	membres	desocupats	
i	amb	dificultats	econòmiques
Tram. 250-02059/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55382 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael López 
i Rueda, diputat, 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 en la Comissió de Benestar i Immigració: 

Exposició de motius

Un dels efectes colaterals de l’actual situació de crisi 
econòmica són les dificultats que moltes famílies han 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	del	Vallès	
Oriental	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	menjador	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-02061/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55467 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Jordi Turull i Negre, i Jordi 
Cuminal i Roquet, diputats 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 Vallès Oriental 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 del Vallès Oriental 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 Vallès 
Oriental 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-

Exposició de motius

Accedir a un habitatge és un dret constitucional i les 
administracions públiques han de garantir a totes les 
persones, en especial atenció a aquelles amb menys ca-
pacitat econòmica, les mesures necessàries per garantir 
aquest dret. Oferir habitatge per joves és un exemple on 
l’administració ha de fer molts esforços i posar recursos 
per donar-hi respostes.

Però per poder adquirir o llogar un habitatge que tingui 
unes condicions mínimes cal que hi hagi una feina que 
aporti un sou suficient. Aquest binomi treball-habitatge 
permetran l’emancipació i el creixement personal i so-
cial d’un jove.

La Borsa Jove d’Habitatge és un projecte impulsat per 
la Secretaria de Joventut que té per objectiu posar en 
contacte, en condicions avantatjoses, els joves de 18 a 
35 anys amb els propietaris que volen llogar-los habi-
tatges.

Aquest servei permet als joves emancipar-se i trobar 
un habitatge d’acord amb les característiques escolli-
des (preu, metres quadrats, zona, nombre d’habitacions, 
etc.) sense haver d’abonar cap honorari d’intermediació 
ni comissió de cap mena.

Per altra banda, els propietaris d’habitatges poden llogar 
el seu habitatge sense pagar cap tipus de comissió ni 
honorari d’intermediació i a més, durant el primer any 
disposen d’una assegurança multirisc gratuïta i un de 
caució, en cas d’impagament del lloguer.

Així doncs, tan propietari com jove llogater signen el 
contracte d’arrendament en presència de l’Administració 
i de conformitat amb les seves directrius, els objectius i 
les seves pautes.

Durant el mes de febrer de 2009, des de la Secretaria 
de Joventut es va anunciar que durant el 2009 es cre-
aran noves Borses Joves d’Habitatge (BJH) arreu de 
Catalunya.

Amb aquest anunci, a les comarques gironines, el Pla de 
l’Estany es queda com la única comarca que no disposa 
de Borsa Jove d’Habitatge. Això suposa un important 
greuge comparatiu pels més de 9.000 joves que viuen 
a la comarca.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear una Borsa Jove d’Habitatge al Pla de 
l’Estany per donar servei als joves que volen emancipar-
se a la comarca.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2009 

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Rovirola i Coromí
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CIU
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econòmics necessaris al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 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, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G.P. de CiU; 
Jordi Turull i Negre, diputat del G. P. de CiU; Jordi 
Cuminal i Roquet, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	la	tipificació	del	complement	socio-
sanitari	de	les	àrees	bàsiques	de	salut	
de	la	regió	sanitària	de	Lleida
Tram. 250-02063/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 55469 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Anna Miranda i Torres, i Fran-
cesc Sancho i Serena, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució: 

Exposició de motius

Fa molt temps que s’està denunciant la manca de pro-
fessionals sanitaris i de manera particular a les Terres 
de Lleida.

Un informe del Consell de la Professió Mèdica deixa a 
la cua de Catalunya el número de metges que treballen 
a Lleida.

Des que es van implantar les Àrees Bàsiques de Salut 
(ABS) es varen catalogar les condicions socioeconò-
miques de la població assignada a cada ABS. Aquestes 
condicions fan referència a la concentració demogràfica, 
a l’índex de marginació, a la taxa d’atur i en general al 
nivell de vida de la població.

Aquestes condicions que van determinar la configu-
ració ABS s’han modificat profundament en aquests 
darrers anys amb l’arribada de població estrangera o 
l’envelliment de la població que determina el concepte 
sociosanitari.

ranteixi a l’alumnat beneficiari de l’ajut la prestació 
d’aquest servei durant els curs 2008-2009.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G.P. de CiU; 
Jordi Turull i Negre, diputat del G. P. de CiU; Jordi 
Cuminal i Roquet, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	trans-
ferència	immediata	de	recursos	eco-
nòmics	al	Consell	Comarcal	de	Vallès	
Oriental	per	a	atendre	el	pagament	dels	
ajuts	de	transport	escolar	dels	cursos	
2007-2008	i	2008-2009
Tram. 250-02062/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55468 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, Jordi Turull i Negre, i Jordi 
Cuminal i Roquet, diputats 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 Vallès Oriental 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 Vallès Oriental 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 
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Consell de les Comunitats Europees de 2 d’abril de 
1979, inclou totes les espècies de Phalacrocorax, corbs 
marins, en el llistat d’aus protegides a tota l’Europa 
Comunitària. Aquesta directiva estableix, entre altres, 
mesures específiques de protecció de les àrees de nidi-
ficació d’aquestes aus, dels arbres que els corbs marins 
trien com a dormiders.

Totes aquestes mesures han provocat un notable creixe-
ment de les poblacions europees de les distintes espècies 
d’aquestes aus de coloracions obscures. S’han redactat 
informes molt rigorosos que parlen d’un nombre proper 
a 1,8 milions d’exemplars en el conjunt dels països de 
la Unió Europea.

El creixement de les poblacions de corbs marins des 
de l’aprovació de la Directiva d’aus abans al·ludida és 
realment espectacular infligint quantiosos danys a les 
empreses d’aqüicultura i a la població de peixos sal-
vatges de les aigües costaneres i de la xarxa fluvial. Es 
calcula que els corbs marins consumeixen anyalment 
més de 300.000 tones de peix a les aigües europees, 
doncs s’alimenten exclusivament de peixos de forma 
que a cada exemplar li cal ingerir diàriament entre 400 
i 600 grams de peix.

Tot considerant que la subespècie Phalacrocorax carbo 
sinensis, «corb marí de terra endins», va ser elimina-
da l’any 1997 del llistat d’espècies d’aus beneficiades 
per les mesures especials de protecció (annex 1 de la 
Directiva Europea abans referida), doncs des del 1995 
aquesta au ja gaudia d’un estat de conservació més que 
acceptable,

Vist que a punta de dia els rius catalans són escenari 
de nombrosíssims atacs que els corbs marins efectuen 
amb una gran voracitat sobre peixos de distintes espè-
cies, el que comporta una pèrdua de fauna ictiològica 
de dimensions catastròfiques,

Vist que les diverses mesures autoritzades pel Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, com ara foragitar les colònies de corbs 
marins mitjançant trets amb prohibició rigorosa d’abatre 
cap exemplar, no han aportat resultats positius,

Vist que les nombroses societats de pesca continental 
de Catalunya i també la Federació Catalana de Pesca 
i Càsting han alertat en nombroses ocasions del gran 
dany que el corb marí fa als rius catalans i a la seva 
fauna piscícola,

Entenent que en el cas del «corb marí de terra endins» 
(Phalacrocorax carbo sinensis), la Unió Europea per-
met des del 1997 als Estats Membres o als seus governs 
autònoms l’aprovació de mesures locals o regionals per 
contenir i aturar els perjudicis causats per aquesta au 
carnívora, com és el cas d’Itàlia, de Polònia, d’Alema-
nya o d’Àustria, i també s’ha autoritzat la tala d’arbres-
dormiders o arbres-nius i fins i tot l’esterilització d’ous 
al Regne Unit o Eslovènia,

Entenent que per poder emprendre mesures de control 
d’aquesta au cal que el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge redacti un estudi que reculli els censos de 
corb marí de les distintes conques fluvials catalanes, i 
també un estudi ben fonamentat de què la població de 

Com a dada objectiva, cal destacar que del total de 
Catalunya, de 23 ABS amb S1 (complement econòmic 
sociosanitari) 18 corresponen a la Regió Sanitària de 
Lleida.

Aquesta tipificació, però no es correspon amb la realitat 
actual. El percentatge de persones majors de 65 anys és 
molt superior a la mitjana de Catalunya (16,6%) com 
a mínim en 4 punts a totes les comarques lleidatanes, 
essent la comarca amb més envelliment el Pallars Jussà 
amb un 28,4% del total de la població.

També la mitjana de població estrangera és superior a 
la de Catalunya (12,5%), al Pla d’Urgell 14%, a l’Alt 
Urgell 12,9% i a la Segarra.

Els professionals de la Regió Sanitària de Lleida està 
perdent poder adquisitiu, es troben valorats segons la 
tipificació de les ABS en una escala inferior a la que 
pertocaria i aquest fet condiciona la pèrdua de profes-
sionals a altres àmbits sanitaris.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a revisar la tipificació del complement sociosanitari 
de les Àrees Bàsiques de Salut de la Regió Sanitària de 
Lleida, passant de S1 a S3, donat que els condicionants 
socioeconòmics de la població així ho avalen.

Palau del Parlament, 2 d’abril 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; Fran-
cesc Sancho i Serena, diputat del G. P de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	els	corbs	
marins	de	terra	endins
Tram. 250-02064/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55470 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

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

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.

Exposició de motius

La Directiva Europea de protecció de les aus aprova-
da el 1979, concretament la Directiva 79/409/CEE del 
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El món de les campanes, tot i que pot semblar insig-
nificant, ha estat poc estudiat i rarament ha encuriosit 
als investigadors o al turisme cultural. Veritablement 
està envoltat d’una certa mitologia, amb tradicions re-
alment en declivi malgrat el seu significat pregon i la 
seva transcendència per entendre els edificis religiosos 
i les dinàmiques socials rurals com ara les de la Vall 
d’Àssua, on concretament a l’església de Sant Serni del 
poble d’Altron hi ha un campanar amb campanes fi-
nançades segles enrere per diversos pobles veïns per tal 
de donar l’alerta en cas d’incendis i d’altres situacions 
d’emergència i, en veure l’actitud insolidària d’un dels 
pobles de la vall que no va col·laborar en l’adquisició del 
bronze, es va tapiar l’obertura orientada a aquell poble 
i així es manté des de llavors.

Quan els pobles del Pirineu encomanaven la forja d’una 
campana als campaners de l’Arieja o d’Olot, que les 
construïen «in situ» a la plaça del poble, algunes famí-
lies llençaven a la massa fosa alguns anells d’or amb 
la creença que el so de la campana seria més viu, més 
agut, arribaria més lluny i alarmaria de la desgràcia 
als homes i dones més allunyats del poble de la Vall, 
ajudant a solucionar uns riscos que eren elevats per a 
unes comunitats locals aïllades sense altres sistemes de 
comunicació per a llargues distàncies.

Al poble d’Os de Balaguer (la Noguera) es reuneixen 
des de fa vint-i-dos anys els vells campaners de Cata-
lunya, en un trobada plena de simbolisme en la que es 
recuperen tota mena de tonades, de repics, etc.

En definitiva, les campanes, els seus batalls, els seus 
jous, estructura de fusta que les sustenta, i els sons que 
produeixen ens poden dir moltes coses de la història 
dels temples i dels pobles i les viles que els acullen. 
La lectura d’aquesta història interessa enormement als 
col·lectius locals de Catalunya, a la seva gent jove cada 
dia més interessats en conèixer els fets pretèrits dels 
seus pobles. També pot esdevenir un recurs de turis-
me cultural novedós i molt valorat per als pobles de la 
Catalunya rural, i que pot aportar noves singularitats a 
cadascun d’ells.

Fins el moment s’han estudiat de forma sistemàtica les 
campanes de les esglésies del territori d’Aran i tam-
bé les dels 4 municipis de les Valls d’Àneu al Pallars 
Sobirà. Aquest darrer estudi ha estat publicat a l’estil 
d’inventari i guia turística alhora.

En els estudis i inventaris dels bronzes que dringuen 
s’hi aboquen les dimensions de les campanes, l’any 
de fabricació, el nom del fonedor i la seva procedèn-
cia (Olot, Arieja, el Pont de Suert, etc.), l’epigrafia i la 
iconografia als diferents segments del bronze, l’estat de 
conservació, els accessoris i el jou, els mecanismes de 
toc i les dades de la instal·lació.

En consonància amb tot allò que s’ha expressat, i vist 
que la comarca del Pallars Sobirà ja disposa d’un àmbit 
territorial, la Vall d’Àneu, amb inventari i guia de cam-
panes, però que hi manquen 11 municipis pallaresos,

Entenent que el turisme cultural és cada cop més el 
motor econòmic del Pallars Sobirà, amb recursos de 
reconegut valor com el Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, 

corbs marins produeix perjudicis importants o bé que 
existeix un alt risc de perjudicis importants a la fauna 
piscícola fluvial catalana.

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Elaborar abans de 6 mesos els censos de les poblaci-
ons de corbs marins que viuen i cacen a la xarxa fluvial 
catalana.

2. Redactar abans de 8 mesos els informes que calguin 
basats, entre altres factors, en el recompte del nombre 
d’otòlits de peixos existents en els continguts estomacals 
de les aus estudiades per tal de determinar si l’acció del 
corb marí als rius catalans és susceptible de ser qualifi-
cada de risc de perjudicis importants sobre el patrimoni 
ictiològic dels rius catalans

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’una	guia	turística	del	patrimoni	de	
campanes	de	les	esglésies,	les	capelles	
i	les	ermites	del	Pallars	Sobirà
Tram. 250-02065/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55471 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural 

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

Exposició de motius

Les campanes entaforades en els campanars de les es-
glésies, capelles i ermites del món rural han mantingut 
un gran protagonisme al llarg dels segles. El repic de les 
campanes, la seva cadència ha servit per alertar del foc, 
per anunciar Consell de Gent Gran, fins i tot per trencar 
tempestes remoroses amb risc de malmetre sembrats i 
collites. Certament també han anunciat els diferents ofi-
cis religiosos, els funerals dels veïns i també els quarts i 
hores del rellotge del campanar quan n’hi ha.

Els tocs cridaners o suaus del batall sobre el bronze 
d’una campana i les seves bategades, doncs, al llarg del 
temps no han tingut només una missió, una vinculació 
amb la dinàmica religiosa.
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Aquest fet provocarà pèrdues a les collites i a la pro-
ducció agrícola de la zona.

L’existència de matolls, males herbes i canyissar a 
aquestes rieres fa que es freni la circulació natural de 
l’aigua. Per altra banda, és important remarcar també 
que aquestes rieres poden trencar-se o vessar degut al 
seu mal estat i a l’estar per sobre de la zona agrícola, 
l’afectació serà directe.

Aquestes rieres necessiten doncs ser netejades amb ur-
gència, per facilitar el pas de l’aigua i minimitzar així 
els riscos d’inundació de la zona agrícola.

A més, la construcció de la Ciutat Esportiva de Blanes 
ha comportat un augment de l’aigua que ha d’anar a 
desembocar a aquestes rieres, degut a l’asfalt aplicat al 
terra i que provoca que l’aigua no es pugui escolar pel 
terra i acabi lliscant i desembocant a la riera d’en Ra-
bassa. Aquest fet provoca que aquestes rieres, que estan 
en mal estat, hagin de suportar, a més, un augment de 
la quantitat d’aigua.

La cooperativa agrícola de Blanes i els agricultors de la 
zona estan preocupats per les pluges característiques de 
la primavera que poden provocar inundacions a la zona 
agrícola i és per aquesta raó que demanen actuacions 
per part de l’ACA de forma urgent.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió formula la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que l’Agència Catalana de l’Aigua acceleri les 
actuacions de neteja de les lleres de les rieres de Blanes, 
per tal d’evitar possibles inundacions a la zona agrícola 
del municipi.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2009 

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Rovirola i Coromí
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G.P. de CIU

l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu a Esterri d’Àneu, la 
serradora hidràulica a Àreu, l’Ecomuseu dels Pastors a 
Llessui, el Museu de les Papallones de Catalunya de Pu-
jalt, la visita de les seves 4 formatgeries artesanals, una 
xarxa de senderisme formada per més de 300 km d’an-
tics camins de bast senyalitzats i nets, on el patrimoni 
campaner o dels bronzes dringaires pot esdevenir un 
nou recurs gens menyspreable en un període de dificul-
tats econòmiques com el que pot patir el sector hoteler i 
de turisme rural de les comarques pirinenques,

Entenent que, a més d’un recurs turístic, les campanes 
poden abocar noves llums, una nova lectura de deter-
minats episodis de les històries locals dels pobles pa-
llaresos,

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 redactar un estudi - inventari - guia turística del 
patrimoni campaner de les esglésies, capelles i ermites 
de la comarca del Pallars Sobirà.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	llits	de	les	rieres	de	Blanes	(Selva)
Tram. 250-02066/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55472 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Dolors Rovirola i Co-
romí, Diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableix als articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra formulen la següent 
proposta de resolució.

Exposició de motius

La zona agrícola de Blanes està per sota el nivell de 
les rieres del terme municipal. Aquestes rieres desem-
boquen al mar, un cop han creuat el municipi per sota 
terra.

Els pagesos i la cooperativa agrícola de Blanes han de-
nunciat públicament que el mal estat d’aquestes rieres, 
que estan plenes de bardissa i canyissar, provocaran 
inundacions a la zona agrícola de Blanes situada davant 
la Ciutat Esportiva, als voltants de l’estació i a prop de 
la dessaladora; si no es fa cap actuació per evitar-ho. 
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ció al desenvolupament i la identificació de noves línies 
d’intervenció al país.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a portar a terme la recerca de noves línies d’ac-
tuació en el camp de la cooperació al desenvolupament 
per tal de preservar, potenciar i millorar la seguretat i 
la salut de la població infantil de Guatemala.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Figueras i Ibàñez
Portaveu del GP de CIU Diputada del GP de CIU

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	de	cartells	indicadors	en	català	a	
la	sortida	34	de	l’autopista	AP-7
Tram. 250-02069/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55475 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territori-
al

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Carles Pellicer i Pu-
nyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució 

Exposició de motius

Amb motiu de les obres del tercer carril de l’autopista 
AP-7, que recentment s’han inaugurat, s’ha procedit a 
instal·lar uns nous cartells suplementaris que indiquen 
diferents equipaments i direccions poblacionals.

Tanmateix, i en la Sortida 34 (que és la de Reus –Baix 
Camp-), hi ha tres cartells del tipus «banderola elevada» 
que indiquen, a més d’altres localitzacions, «Aeropuer-
to», essent tots els cartells només en la versió de llengua 
castellana.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a instar al Ministeri de Foment que instal·li 
cartells indicadors en llengua catalana a la Sortida 34 
de l’autopista AP-7.

Palau del Parlament, 22 d’abril 2009

Oriol Pujol i Ferrussola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	les	actu-
acions	en	el	camp	de	la	cooperació	al	
desenvolupament	per	a	la	preservació	i	
el	millorament	de	la	seguretat	i	la	salut	
de	la	població	infantil	a	Guatemala
Tram. 250-02067/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55473 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A La Mesa de la Comissió de Cooperació i Soli-
daritat

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

Exposició de motius

El pla director de cooperació al desenvolupament (2007-
2010) aprovat en seu parlamentaria per una amplia majoria 
dels grups parlamentaris que formen la cambra catalana 
recull Guatemala com a país d’actuació prioritària.

El mateix pla director marca com a objectiu estratègic 
el dret a la salut i a l’aigua. En el seu redactat queda 
palès que en consonància amb els objectius transversals 
del mateix pla director, els objectius del mil·lenni, els 
Programes d’acció de les conferències internacionals 
sobre població i desenvolupament i amb les propostes 
de l’OMS recollides en els informes del 2000 i 2003, el 
pla director de cooperació de Catalunya 2007-2010 es 
centrarà també en les àrees de salut materna i infantil.

La població infantil conjuntament amb les dones són els 
col·lectius de població més vulnerables a la República 
de Guatemala. Concretament hi ha més d’un milió d’in-
fants que pateixen desnutrició crònica i entre els mesos 
de gener i febrer d’enguany s’han produït 177 morts 
violentes d’infants a la ciutat de Guatemala.

La situació d’extrem perill fa que ONG que operen en 
aquell país s’estiguin retirant de la zona.

La manca de recursos econòmics està provocant que 
d’altres organitzacions que han treballat durant dècades 
per a preservar la salut i la seguretat dels infants del 
carrer a Guatemala hagin cessat la seva activitat.

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament, col·labora 
estretament amb la Procuradoria de los Derechos Hu-
manos de Guatemala per tal de fomentar el respecte 
als drets humans de la ciutadania guatemalenca. Així 
mateix l’Agència compta amb un representant de la 
mateixa a Guatemala les funcions del qual, tal i com 
marca la resolució VCP/3556/2007, de 20 de novembre, 
és entre d’altres, l’impuls de les relacions institucionals 
entre la cooperació catalana i altres agents de coopera-
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Proposta	de	resolució	sobre	la	compen-	
sació	econòmica	a	les	empreses	de	
l’Anoia	corresponent	als	pagaments	
fets	pel	subministrament	elèctric	de	la	
subestació	de	l’Anoia
Tram. 250-02071/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55477 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Joan Raventós i Pu-
jadó, i Antoni Fernández Teixidó, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent: 

Exposició de motius

Atès que les administracions locals i els agents socio-
econòmics de la comarca de l’Anoia alertaven l’any 2005 
de la necessitat de construcció d’una subestació elèctrica 
que permetés garantir el subministrament suficient pels 
nous polígons industrials projectats a la conca d’Òdena 
que s’havien d’ubicar a Vilanova del Camí, Santa Mar-
garida de Montbui i La Pobla de Claramunt.

Atès que a l’octubre de l’any 2006 dins el Pla General 
de Millora de les Infraestructures, aprovat pel Departa-
ment de Treball i Indústria a FECSA ENDESA, s’inclo-
ïa el Pla Tramuntana de construcció de 42 subestacions 
elèctriques, una de les quals era la de l’Anoia al costat 
del polígon industrial «Riera de Castellolí».

Atès que la construcció d’aquesta subestació va quedar 
aturada i ajornada fins que el maig de 2008 l’INCASOL i 
FECSA ENDESA varen acordar la construcció d’aques-
ta per part de FECSA ENDESA amb la col·laboració 
econòmica de l’INCASOL amb un pressupost de 4,5 
milions d’euros i un termini d’execució de 18 mesos.

Atès que degut a la interpretació del conveni que fan 
l’INCASOL i FECSA ENDESA, la companyia elèctrica 
obliga a pagar a les empreses que vulguin connectar-se 
un rescabalament per la construcció d’aquesta subes-
tació i que FECSA-ENDESA no connecta a ningú a 
la xarxa fins que no ha satisfet a l’INCASOL el citat 
rescabalament.

Atès que aquesta mesura provoca la pèrdua de com-
petitivitat dels polígons industrials de la comarca de 
l’Anoia enfront d’altres territoris que no han de pagar 
el citat rescabalament, ja que no és just que s’obligui a 
les empreses a pagar un rescabalament per a una in-
fraestructura que hauria d’anar a càrrec de l’empresa 
distribuïdora tal i com fan en altres territoris.

Proposta	de	resolució	sobre	l’autoritza-
ció	del	concert	per	a	una	tercera	línia	a	
l’escola	Pare	Manyanet,	de	Reus	(Baix	
Camp),	per	al	curs	2009-2010
Tram. 250-02070/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 55476 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Carles Pellicer i Pu-
nyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució 

Exposició de motius

Acabat el període de preinscripció escolar per al curs 
2009/2010, és el moment perquè des de les instituci-
ons públiques, s’ajudi a donar compliment al que tantes 
vegades s’ha sol·licitat: la co-responsabilitat dels pares 
i mares en l’educació dels seus fills i no deixar tota 
aquesta responsabilitat en mans dels centres educatius. 
Ara és, doncs, el moment d’escoltar al màxim les prefe-
rències dels pares a l’hora d’escolaritzar al seu fill/a.

Cal tenir present que, en el cas del municipi de Reus 
(Baix Camp) l’oferta de places d’escola pública i d’es-
cola concertada no està equilibrada en relació a les pre-
inscripcions que es formalitzen. Per fer front a aquesta 
situació, el Departament d’Educació va autoritzar –i ha 
fet el seguiment– de la construcció d’una tercera línia 
a l’Escola Pare Manyanet de Reus que està en aquest 
moments preparada per la seva posada en funciona-
ment. Aquest és un centre educatiu que ha demostrat 
sobradament la seva vessant educacional, formativa, 
cívica, cultural, artística i esportiva i la seva implicació 
constant en tots els esdeveniments a la ciutat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a autoritzar el concert, a partir del curs 2009/2010, 
d’una tercera línia concertada a l’Escola Pare Manyanet 
de Reus.

Palau del Parlament, 22 d’abril 2009

Oriol Pujol i Ferrussola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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afectar en aquest cas de manera molt directa. En aquests 
casos cal el màxim de diàleg, d’informació i proximitat 
amb el territori afectat per intentar superar i millorar tot 
allò que sigui possible.

En aquest sentit, el traçat que es coneix actualment de 
la futura línea de tren orbital afectarà de ple diversos 
habitatges del barri de Can Tabola de Montmeló (Vallès 
Oriental).

El veïns d’aquest barri s’han mobilitzat per tal d’obtenir, 
d’una banda, el màxim detall de la informació de la de-
finició d’aquest traçat en l’àmbit referit i, d’altre banda, 
reclamar el replantejament del mateix. Una de les prin-
cipals queixes és justament el de la manca d’informació 
de la dimensió exacta que pot tenir aquesta afectació.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir i donar tota la informació possible 
de manera permanent a l’Ajuntament de Montmeló i 
als veïns del barri de Can Tabola d’aquest municipi del 
Vallès Oriental i cercar solucions en el disseny del traçat 
definitiu del Tren Orbital que faci possible el mínim 
impacte possible per a aquest barri.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	per	a	garantir	el	millorament	de	la	
seguretat	i	la	disminució	de	la	perillosi-
tat	de	la	carretera	interpolar	que	envolta	
el	Circuit	de	Catalunya	entre	Parets	del	
Vallès	i	Granollers
Tram. 250-02073/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55479 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territoral

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

Exposició de motius

La seguretat vial ha de ser una prioritat de tota acció 
pública en benefici de tots els ciutadans. A banda de 
la construcció de noves infraestructures viàries, la mi-
llora i modificació dels trams de carreteres amb més 

Atès que la comarca de l’Anoia està passant, de fa anys, 
per una complicada situació econòmica que es visualit-
za en el fet que el govern de la Generalitat de Catalunya 
ha acordat incloure-la en un Pla d’Iniciatives de Dina-
mització comarcal com una de les quatre comarques 
amb més necessitat de reactivació econòmica.

Atès que l’objectiu d’aquest pla és compensar les desi-
gualtats entre territoris i potencia el desenvolupament 
de les zones amb menys dinamisme econòmic.

Atès que les empreses de la comarca estan vivint mo-
ments d’incertesa per l’actual crisi econòmica, de con-
fiança i financera que es tradueix amb un dades ob-
jectives com que el gener del 2009 a l’Anoia es varen 
produir 14 expedients de regulació d’ocupació (ERO) 
que varen afectar a 842 persones i que en el mateix mes 
de gener l’atur a l’Anoia era de 9.265 persones (gairebé 
el 20%).

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a retornar a 
les empreses de l’Anoia el resca balament que han pagat 
aquestes per tal de tenir dret al subministrament elèctric 
pel que fa a la subestació de l’Anoia.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G.P. de CiU; Joan 
Raventós i Pujadó, diputat del G. P. de CiU; Antoni 
Fernández Teixidó, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	informa-
ció	a	l’Ajuntament	de	Montmeló	(Vallès	
Oriental)	i	als	veïns	del	barri	de	Can	Ta-
bola	amb	relació	al	traçat	del	tren	or-
bital
Tram. 250-02072/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55478 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territoral

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

Exposició de motius

La definició i execució de grans infraestructures pel 
país, no està renyit en intentar trobar grans acords pel 
que fa a totes les derivades que per elles mateixes com-
porten, algunes causant prejudicis a persones que els pot 
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risc d’accidents ha de ser una constant de les diverses 
administracions titulars de les carreteres.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de vetllar 
per la màxima seguretat de totes les vies del territori 
català, ja sigui mitjançant una clara política d’inversi-
ons de millora en les carreteres de la seva titularitat o 
bé instant i promovent que les altres administracions 
publiques inverteixin en la seguretat de les vies de la 
seva titularitat.

En aquest sentit, la carretera interpolar que envolta pel 
nord el Circuit de Catalunya entre Parets del Vallès i 
Granollers (Vallès Oriental) s’ha convertit en la tercera 
més perillosa de tot el país. Així ho acredita els resultats 
de l’estudi EuroRAP impulsat pel RACC amb el suport 
del Servei Català del Trànsit i el Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar el disseny i execució de mesures 
que garanteixin la millora de la seguretat i disminueixi 
clarament la perillositat de la carretera interpolar que 
envolta pel nord el Circuit de Catalunya entre Parets del 
Vallès i Granollers (Vallès Oriental)

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	i	la	
reorientació	del	Saló	Internacional	del	
Turisme	de	Catalunya
Tram. 250-02074/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 55517 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafel Luna i 
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 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

En el recentment celebrat Saló Internacional del Tu-
risme de Catalunya s’han deixat sentir els efectes de 

la crisi econòmica tant pel que fa a expositors (10% 
menys) com d’espai (15% menys).

La sensació de la majoria de visitants professionals del 
sector és que el saló va representar una repetició de 
menor dimensió del saló Fitur de Madrid.

L’orientació del sector al públic en general i el fet que 
la majoria d’expositors siguin organismes oficials i pa-
tronats de turisme fa que el volum de negoci que es 
generi sigui limitat, al contrari d’altres fires, com la de 
Frankfurt, en la qual el sector professional és majori-
tari i que és on es tanquen la majoria de contractes del 
sector turístic.

Aquesta situació fa que sigui necessari plantejar altres 
orientacions pel Saló Internacional de Turisme de Ca-
talunya que permetin incrementar el pes de la fira en el 
sector del turisme i alhora la xifra de negoci.

Algunes veus ja han plantejat la necessitat de reorien-
tar i especialitzar la fira cap a una fira mediterrània 
que no sigui una segona edició de Fitur i que realment 
representi una aposta que doni resultats comercials per 
als expositors.

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 impulsar, d’acord amb el sector, una nova 
orientació del Saló Internacional de Turisme de Cata-
lunya que doni lloc a una major diferenciació de la fira 
respecte altres salons com Fitur i permeti incrementar 
el volum d’operacions comercials que es tanquin durant 
la seva celebració.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2009

Dolors Montserrat Rafael Luna
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l’àmbit territorial de Catalunya per tal de resoldre el 
seu litigi.

Amb anterioritat a aquesta reforma, els conflictes en 
matèria de violació de marques comunitàries es tramita-
ven en primera instància davant dels Jutjats de Primera 
Instància de la seu de cada Tribunal Superior de Justícia 
de cada comunitat i, en segona, davant l’Audiència Pro-
vincial on pertanyi la capital de la comunitat.

L’atribució que a partir de 2003 es fa a una única seu 
dels Tribunals de marca comunitària, perjudica els in-
teressos dels ciutadans de Catalunya i de la seva acti-
vitat productiva. És per aquest motiu que es demana la 
modificació de l’actual regulació dels Jutjats de marca 
comunitària.

Així i sense modificar l’actual organització territorial 
de la Justícia de l’Estat, es procedeix a modificar la 
Llei Orgànica del Poder Judicial per designar un Jut-
jat Mercantil a la ciutat de Barcelona, seu del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, com a jutjat de 
marques comunitàries en primera instància i es designa 
les seccions corresponents de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, com a tribunal de marques comunitàries de 
segona instància, ambdues amb competència sobre tot 
l’àmbit territorial de Catalunya.

Article Únic. Modificació de la Llei Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial

Apartat 1. S’afegeix un apartat 5 a l’article 86 bis amb 
la redacció següent: 

5. S’atribueix a un dels Jutjats Mercantils de Barcelona 
i a una de les Seccions de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, les competències per a conèixer en prime-
ra i segona instància, respectivament, i d’una manera 
exclusiva, tots els litigis i recursos que promoguin a 
l’empara del que estableix la normativa europea sobre la 
marca, els dibuixos i els models comunitaris, establerts 
a l’apartat anterior i s’estén la jurisdicció dels esmentats 
òrgans, en l’exercici d’aquesta competència a l’àmbit 
territorial de Catalunya. A aquests efectes el Jutjat de 
Secció determinat es denominaran Jutjat i Tribunal de 
Marca Comunitària de Catalunya, respectivament.

Disposició final primera

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Disposició final segona

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals 
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper 
exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Núria de Gispert i Català 
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

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	la	Llei	orgànica	
del	poder	judicial	en	matèria	de	mar-
ques	comunitàries
Tram. 270-00010/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 55474 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Núria de Gispert i 
Català, Diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 154 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent: 

Proposta de resolució per presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de Llei 
de modificació de la Llei Orgànica del Poder Ju-
dicial en matèria de marques comunitàries

Exposició de motius

El Reglament (CE) número 40/1994, del Consell de la 
Unió Europea, de 20 de desembre de 1993, relatiu a la 
marca comunitària, i el Reglament (CE) núm. 6/2002, 
del Consell de la Unió Europea, de 12 de desembre de 
2001, sobre els dibuixos i models comunitaris, confi-
guren el marc d’actuació de tots els estats de la Unió 
Europea pel que fa a la protecció i propietat de les mar-
ques.

De manera concreta, l’article 91 del Reglament (CE) 
número 40/1994, del Consell, indica que cada Estat 
membre pot designar per al seu territori un nombre li-
mitat de jutjats estatals, de primera i segona instància, 
denominats «Jutjats de marques comunitàries» encar-
regats de desenvolupar les funcions que la normativa 
comunitària sobre marques els hi atorga. Val a dir que 
tot i que el Reglament comunitari parla d’un nombre 
limitat de jutjats, en cap cas diu que l’òrgan que a l’Estat 
espanyol s’encarregui de dirimir els conflictes relacio-
nats amb les marques, hagi de ser únic.

Malgrat això el Govern de l’Estat va aprofitar una Llei 
orgànica per a la reforma concursal de l’any 2003 per 
modificar la Llei orgànica del Poder Judicial i limitar a 
una sola seu els jutjats de marques comunitàries, decisió 
que ha comportat greus perjudicis per a particulars i 
empreses que es veuen obligats a desplaçar-se fora de 
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Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	polítiques	socials	en	
el	context	de	crisi	econòmica
Tram. 302-00167/08

Esmenes presentades
Reg. 55722 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.05.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 55722)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb allò que disposa l’article 139 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent esmena a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques socials en el context de crisi econòmica, 
amb N.T: 302-00167/VIII.

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt número 2:

«territori, tenint en compte especialment, les despeses 
de suplència i subsidiarietat que en l’àmbit social, sa-
nitari i educatiu venent assumint des de fa temps les 
administracions locals, i que donada la crisi econòmica 
i la manca de recursos d’aquestes, poden dificultar la 
seva continuïtat». 

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

De la lletra h, del punt número 4:

«4.h. Impulsar la plurianualitat de les ajudes i sub-
vencions a les entitats amb fins socials tal i com està 
previst al Pla Estratègic del Tercer Sector Social de 
Catalunya».

3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De la lletra i, del punt número 4:

«4.i. Exigir al Govern de l’Estat el manteniment de les 
transferències al Govern de la Generalitat del finan-
çament del Pla Concertat, el Pla de Desenvolupament 
Gitano, el Pla del Voluntariat; el Programa de Suport 
a les Famílies i la Infància i el Pla d’Acció per a les 
Persones amb Discapacitat.»

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	repercussió	de	la	crisi	
econòmica	en	el	sector	pesquer
Tram. 302-00166/08

Esmenes presentades
Reg. 55672 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.05.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 55672)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenten la següent esmena al text 
de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la repercussió de la crisi econòmica en el sector 
pesquer (N. T. 302-00166/08).

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

De modificació del punt 3 del text de la Moció. Nova 
redacció: 

3. Seguir reforçant i incrementar els mecanismes de 
control de la venta il·legal de peix fora de les llotges.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA
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Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	polítiques	en	matèria	
de	joventut
Tram. 302-00169/08

Esmenes presentades
Reg. 55717 i 55723 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.05.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis- 
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 55717)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableix l’article 139.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació sobre les polítiques en matèria de jo-
ventut (tram. 302-00169/08): 

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

Esmena núm.1 de supressió del punt 1 de la part dis-
positiva

«Sol·licitar a l’Estat la transferència de les beques uni-
versitàries, abans de l’estiu, perquè a l’inici del curs 
2009-2010 Catalunya disposi d’un sistema propi de 
beques així com un nou pla d’ajuts a la mobilitat per a 
estudiants de cicles formatius de grau superior de zones 
de baixa intensitat de població.»

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

Esmena núm. 2 de modificació del punt 2 de la part 
dispositiva

«Signar al llarg del segon semestre de l’any abans de 
dos mesos l’acord per a l’ocupació juvenil a Catalu-
nya»

4 Esmena núm. 4
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De punt número 8:

«8. Realitzar una revisió en profunditat del pressupost 
de la Generalitat de Catalunya per adaptar-lo a la situ-
ació econòmica i social real de l’economia i les famílies 
catalanes:

a. Adaptant els ingressos a la recaptació real donada 
la situació econòmica actual.

b. Reorganitzant la despesa per a eliminar la despesa 
innecessària i prioritzar la inversió familiar, social i 
productiva.

c. Priorització de les polítiques actives de foment de 
l’ocupació, la intermediació del mercat laboral, i la 
formació del capital humà».

Palau del Parlament, 5 de maig de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	en	matèria	de	
joc
Tram. 302-00168/08

Esmenes presentades
Reg. 55724 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.05.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 55724)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb allò que disposa l’article 139 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent esmena a 
la moció subsegüent a la interpel·lació sobre la política 
en matèria de joc, amb N.T: 302-00168/VIII.

1 Esmena núm. 1
Demodificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt número 5: 

«Estudiar la conveniència de remetre al Parlament amb 
periodicitat les liquidacions [...]»

Palau del Parlament, 6 de maig de 2009

Maria Dolors Montserrat i Culleré
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fomenti la signatura de contractes per a la formació en 
el període formatiu.

b) Obrir oficines i punts d’informació del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) consorciades amb les univer-
sitats, en els principals centres universitaris catalans i 
establir un programa de presència del SOC als centres 
de Formació Professional.

c) Implementar un servei de tutoria personalitzada a 
les OTG, i en col·laboració amb els centres formatius, 
per a que cada jove pugui tenir en els seus inicis de la 
vida laboral un tutor personal a l’hora d’adaptar la seva 
formació i el seu perfil.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt número 5: 

«5. Avalar i pactar amb les entitats bancàries línies de 
crèdit flexibles a baix interès per a projectes emprene-
dors de joves de fins a 35 anys, molt especialment en 
l’àmbit dels projectes de capital-risc».

Palau del Parlament, 5 de maig de 2009

Maria Dolors Montserrat i Culleré

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

Esmena núm. 3 de modificació del punt 3 de la part 
dispositiva

«Sol·licitar a l’Estat el traspàs dels recursos previstos 
per a la Renda Bàsica d’Emancipació renda bàsica 
d’ocupació per afegir-los i unificar-los amb el programa 
d’ajuts al lloguer per a joves que ja fa la Generalitat»

Palau del Parlament, 5 de maig de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 55723)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, d’acord amb allò que disposa l’article 139 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent esmena a 
la moció subsegüent a la interpel·lació les polítiques en 
matèria de joventut, amb N.T: 302-00169/VIII.

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

Del punt número 2: 

«2. Signar, abans de l’estiu de 2009, l’Acord o II Pacte 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya amb els principals 
agents socials i econòmics catalans: entitats d’empresa-
ris i empresàries; sindicats de treballadors i treballado-
res; sindicats agraris; així com el Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya per a treballar una estratègia 
integrada i coordinada per millorar l’accés dels joves 
al mercat laboral, reduir l’atur juvenil, així com la tem-
poralitat en el treball d’aquest col·lectiu».

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

Del punt número 4: 

«4. Millorar els mecanismes d’assessorament i recerca 
de la primera feina pels joves: 

a) Integrar els sistemes d’assessorament laboral dintre 
de les universitats per tal que permeti als estudiants i 
titulats crear-se el seu propi currículum formatiu espe-
cialitzat en constant contacte amb les empreses i que 
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4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Situació	de	compatibilitat	o	d’incompa-
tibilitat	d’un	diputat
Tram. 234-00040/08 i 234-00041/08

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el dia 6 de maig de 2009, ha acordat d’establir el 
dictamen següent:

Una vegada examinades les noves dades declarades 
pels diputats Francesc Vendrell i Bayona i Agnès Par-
dell Veà relatives a la professió que exerceixen i als 
càrrecs públics que ocupen, d’acord amb l’article 12.2 
del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en 
compliment del que disposa l’article 11.2 del Reglament, 
proposa al Ple la situació de compatibilitat dels diputats 
Francesc Vendrell i Bayona i Agnès Pardell Veà (tram. 
234-00040/08 i 234-00041/08).

Palau del Parlament, 6 de maig de 2009

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
David Pérez Ibáñez Ramon Espadaler i Parcerisas

Declaració	del	Parlament	de	Catalunya	
amb	motiu	del	Dia	d’Europa
Tram. 401-00035/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 55, 06.05.2009, DSPC-P 81

El Parlament de Catalunya fa seva la declaració propo-
sada pel Consell Català del Moviment Europeu, entitat 
fermament europeista i representativa de la societat civil 
catalana, amb motiu de la celebració, el 9 de maig, del 
Dia d’Europa.

El 2009 és, sense cap mena de dubte, un any de com-
memoracions d’iniciatives i d’esdeveniments que han 
de contribuir a canviar, d’una manera o una altra, el 
rumb de la història d’Europa. És també l’any en què els 
europeus estan cridats a participar en les eleccions al 
Parlament Europeu, una cambra decisiva per a la vida 

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	2/2009,	referent	a	l’Agregat	de	
les	universitats	públiques	de	Catalunya,	
corresponent	als	exercicis	2006	i	2007
Tram. 258-00023/08

Sol·licitud de presentació de l’informe

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
55592).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes, sessió del 05.05.2009.
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Així, doncs, és imprescindible incrementar els esfor-
ços d’informació i de comunicació cap a la ciutadania, 
especialment pel que fa a les generacions més joves, 
que ja basteixen l’Europa del futur i que esdevindran 
protagonistes d’aquest projecte col·lectiu.

El proper 7 de juny, els ciutadans de la Unió Europea 
estan convocats a les urnes per a escollir llurs repre-
sentants al Parlament Europeu. Atesa la importància 
d’aquesta institució i el seu paper clau en la definició de 
les polítiques i normatives comunitàries, és imprescin-
dible un esforç col·lectiu per a promoure la participació 
en aquestes eleccions. Serà per mitjà d’aquesta partici-
pació que s’assolirà una institució forta i es garantirà 
la màxima representació ciutadana en les esferes on 
s’adopten les decisions comunitàries.

Durant el primer semestre del 2010, el Regne d’Espanya 
assumirà la presidència de la Unió Europea. D’acord 
amb aquesta responsabilitat, hom espera que impulsi 
amb èxit els principals eixos de treball previstos i que 
avanci en el desenvolupament dels tractats comunitaris, 
especialment amb relació a la lluita contra l’atur i al 
protagonisme que es dóna a les regions europees.

Per a tenir èxit, la Unió Europea ha d’oferir noves res-
postes als nous problemes. I perquè en pugui donar 
eficaçment, cal que sigui més forta i que es potenciï la 
participació i la implicació de la ciutadania en el procés 
de construcció europea.

El Parlament, com a representació del poble de Catalu-
nya, dóna suport al Dia d’Europa pels valors que repre-
senta: democràcia, diversitat, cooperació i participació. 
El Parlament demana a la ciutadania que participi acti-
vament en les eleccions al Parlament Europeu, que doni 
així un nou exemple de civisme i que senti la proximitat 
d’Europa en la seva vida quotidiana.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2009

política i social i per a l’economia de gairebé 500 mi-
lions de ciutadans.

El 1949, és a dir, fa seixanta anys, deu estats europeus 
van impulsar la creació del Consell d’Europa, que ha es-
devingut un referent per la feina feta en la protecció dels 
drets humans i dels valors democràtics tot defensant la 
identitat cultural europea i la seva diversitat. També ha 
estat crucial el seu esforç a l’hora de trobar solucions 
a alguns dels principals reptes a què han de fer front 
Europa i la seva ciutadania, com ara la preservació del 
medi ambient, la desigualtat entre gèneres, la despro-
tecció de la infància, la lluita contra la xenofòbia i la 
discriminació de les minories.

Fa vint anys, al novembre del 1989, els ciutadans eu-
ropeus van viure un dels moments més transcendents 
i simbòlics de la història recent: la caiguda del mur de 
Berlín, una separació física, però també política, eco-
nòmica i social, d’una ciutat i de tot un continent. El 
2009 també és un any important per al Consell Català 
del Moviment Europeu, atès que celebra el seixantè ani-
versari de la seva fundació, que va ésser duta a terme a 
París per un conjunt de persones altament compromeses 
amb Catalunya i amb els ideals europeistes.

És en aquest context de commemoracions –i en plena 
celebració de l’Any Europeu de la Innovació i la Crea-
tivitat– que s’escau la celebració del Dia d’Europa del 
2009 i s’impulsa la declaració següent.

Durant el 2008 i els primers mesos del 2009 s’ha fet 
visible una crisi financera, econòmica i social profunda, 
que afecta, tot i que amb intensitats diferents, tot el món. 
La Unió Europea no n’és aliena, per bé que els valors 
europeus i els elements que uneixen els ciutadans, com 
la política monetària comuna, poden contribuir a atenu-
ar-ne els efectes. Avui, tanmateix, es fa més necessari 
que mai garantir les rendes dels treballadors i reforçar 
la cohesió social en les ciutats i regions d’Europa.

D’una banda, la Unió Europea que es construeix, i que 
actualment viu uns moments certament complicats, 
requereix una actuació especialment coordinada dels 
governs, l’Administració pública, les empreses, els re-
presentants dels treballadors, el món acadèmic i de la 
recerca, les organitzacions no governamentals i el con-
junt de la ciutadania.

Les institucions d’autogovern subestatals, sobretot els 
parlaments amb capacitat legislativa i el món local, tant 
per llur proximitat al ciutadà com per llur paper en la 
configuració real del territori, són clau per a la vertebra-
ció d’aquesta Unió Europea que els ciutadans desitgen. 
En aquest sentit, s’ha de vetllar per trobar els mecanis-
mes que permetin una relació més directa i fluida en-
tre les institucions comunitàries i els esmentats nivells 
d’organització territorial i govern polític.

La raó primera i última de la Unió Europea és, sense 
cap mena de dubte, la seva ciutadania. La ciutadania 
d’Europa comparteix uns valors, uns drets i uns deures 
que la cohesionen i que fan una Unió més forta davant 
de situacions difícils, com l’actual. És aquesta força 
unitària la que esperona la gent a construir un futur 
millor.
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Participació (reg. 55559).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies 
més del termini per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 14 de maig de 2009.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.05.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
316/VIII,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	22/2007,	referent	a	contra-
ctacions	i	despeses	amb	el	grup	Indra,	
corresponent	als	exercicis	1996-2002
Tram. 290-00272/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió 
competent: Mesa del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00272/08

Títol: Control del compliment de la Resolució 316/VIII, 
per la qual s’aprova l’informe de fiscalització 22/2007, 
referent a contractacions i despeses amb el grup Indra, 
corresponent als exercicis 1996 - 2002.

Ateses les atribucions establertes a l’article 204.2 b) 
del Decret 186/2007, de 28 d’agost, d’estructura del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació, quant a la coordinació de les relacions amb 
el Parlament de Catalunya, i d’acord amb el que dis-
posen l’article 146.4 i els concordants del Reglament 
del Parlament, us faig arribar la informació facilitada 
pels Departaments d’Innovació, Universitats i Empresa 
i Justícia amb relació a les recomanacions contingudes 
a l’informe de fiscalització 22/2007, referent a contrac-
tacions i despeses amb el grup Indra, corresponent als 
exercicis 1996 - 2002.

Barcelona, 30 d’abril de 2009 

Joan Saura i Laporta

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
162/VIII,	sobre	el	servei	de	la	línia	C-1	de	
Renfe	entre	el	Maresme	i	l’aeroport
Tram. 290-00127/08

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Sol·licitud: Benet Maimí i Pou, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 55532).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.05.2009. 
(Tramitació d’acord amb l’article 140.5 del Reglament 
i tramesa de la sol·licitud a la Comissió de Política Ter-
ritorial.)

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
315/VIII,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	de	
fiscalització	11/2008,	referent	a	la	comp-
tabilitat	i	les	subvencions	electorals	de	
les	eleccions	a	cambres	agràries	del	25	
de	gener	de	2007
Tram. 290-00271/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 55559 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 06.05.2009

Joan Saura Laporta, conseller d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per presentar l’informe de com-
pliment de la Resolució 315/VIII (número de trami-
tació 290-00271/08), sobre l’informe de fiscalització 
11/2008, referent a la comptabilitat i les subvencions 
electorals de les eleccions a cambres agràries del 25 de 
gener de 2007.

Barcelona, 30 d’abril de 2009

Joan Saura Laporta
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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’Afers	Institucionals	amb	el	
vicepresident	del	Govern	sobre	les	po-
lítiques	del	Departament	de	la	Vicepre-
sidència	davant	la	revisió	del	pacte	de	
govern	d’entesa
Tram. 354-00248/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Sirera i Bellés, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54746).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 05.05.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Benestar	i	Immigració	amb	
la	consellera	d’Acció	Social	i	Ciutadania	
sobre	les	polítiques	del	Departament	
d’Acció	Social	i	Ciutadania	davant	la	re-
visió	del	pacte	de	govern	d’entesa
Tram. 354-00249/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, en 
la sessió núm. 32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 
559).

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
344/VIII,	per	la	qual	s’aprova	el	Compte	
general	de	la	Generalitat	de	Catalunya	
corresponent	a	l’any	2005
Tram. 290-00301/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió 
competent: Mesa del Parlament, 06.05.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00301/08

Títol: Control del compliment de la Resolució 344/VIII, 
per la qual s’aprova el Compte general de la Generalitat 
de Catalunya corresponent a l’any 2005

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 344/VIII, per la qual 
s’aprova el Compte General de la Generalitat de Cata-
lunya corresponent a l’any 2005, em plau fer-vos avinent 
el següent: 

La Resolució 344/VIII del Parlament de Catalunya apro-
va el Compte General per l’any 2005 i insta al Govern a 
seguir les recomanacions incloses en l’informe 9/2008 
de la Sindicatura de Comptes. Val a dir, però, que el 
citat informe no posa de manifest cap irregularitat dels 
comptes públics, i que exposa algunes recomanacions 
que han estat ateses per part del Govern.

En aquest sentit, s’adjunta informe elaborat pels serveis 
de la Intervenció General, que dóna completa informa-
ció sobre el compliment de la resolució.

Barcelona, 6 d’abril de 2009

Antoni Castells

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	de	Governació	i	Administraci-
ons	Públiques	sobre	les	polítiques	del	
Departament	de	Governació	i	Adminis-
tracions	Públiques	davant	la	revisió	del	
pacte	de	govern	d’entesa
Tram. 354-00254/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Sirera i Bellés, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54752).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 05.05.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	el	conseller	d’Innovació,	
Universitats	i	Empresa	sobre	les	políti-
ques	del	Departament	d’Innovació,	Uni-
versitats	i	Empresa	davant	la	revisió	del	
pacte	de	govern	d’entesa
Tram. 354-00255/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme, en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
29.04.2009 (DSPC-C 554).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Agricultura,	Ramaderia	i	
Pesca	amb	el	conseller	d’Agricultura,	
Alimentació	i	Acció	Rural	sobre	les	po-
lítiques	del	Departament	d’Agricultura,	
Alimentació	i	Acció	Rural	davant	la	revi-
sió	del	pacte	de	govern	d’entesa
Tram. 354-00250/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Sirera i Bellés, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54748).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca, sessió del 05.05.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Cultural	amb	el	
conseller	de	Cultura	i	Mitjans	de	Comu-
nicació	sobre	les	polítiques	del	Departa-
ment	de	Cultura	i	Mitjans	de	Comunica-
ció	davant	la	revisió	del	pacte	de	govern	
d’entesa
Tram. 354-00251/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Sirera i Bellés, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54749).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Cultural, 
sessió del 06.05.2009.
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	el	conseller	d’Innovació,	
Universitats	i	Empresa	sobre	el	viatge	a	
Alemanya	amb	relació	al	futur	de	SEAT
Tram. 354-00262/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme, en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
29.04.2009 (DSPC-C 554).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	el	brot	de	grip	porcina	en	
humans	i	l’existència	de	persones	afec-
tades
Tram. 354-00263/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 55287).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
30.04.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	les	mesures	adoptades	pel	
Govern	amb	relació	a	la	prevenció	de	la	
grip	porcina
Tram. 354-00264/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 55340).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
30.04.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	les	polítiques	del	De-
partament	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	davant	la	revisió	del	pacte	de	
govern	d’entesa
Tram. 354-00259/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Sirera i Bellés, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54757).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territorial, 
sessió del 06.05.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	les	polítiques	del	Departa-
ment	de	Salut	davant	la	revisió	del	pacte	
de	govern	d’entesa
Tram. 354-00260/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Sirera i Bellés, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 54758).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
30.04.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	la	consellera	de	Treball	
sobre	les	polítiques	del	Departament	de	
Treball	davant	la	revisió	del	pacte	de	go-
vern	d’entesa
Tram. 354-00261/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme, en la sessió núm. 30, tinguda el dia 
29.04.2009 (DSPC-C 554).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	d’ADEMM	Usuaris	de	Salut	Mental	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Ca-
talunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01191/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	de	Col·legis	
d’Advocats	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01192/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	de	Notaris	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01193/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	l’Associació	Catalana	de	Pro-
fessionals	en	Salut	Mental	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	
Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	per-
sona	i	la	família
Tram. 352-01188/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	dels	centres	de	salut	men-
tal	d’adults	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Ca-
talunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01189/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	del	Fòrum	Salut	Mental	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01190/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	del	degà	de	
la	Facultat	de	Dret	de	la	Universitat	de	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01197/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	la	dega-
na	de	la	Facultat	de	Dret	de	la	Universi-
tat	Autònoma	de	Barcelona	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	
Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	per-
sona	i	la	família
Tram. 352-01198/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	l’Empresa	Familiar	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Co-
di	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01199/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	dels	Col·legis	
de	Procuradors	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01194/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	Oficial	de	Di-
plomats	en	Treball	Social	i	Assistents	
Socials	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	ci-
vil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	
la	família
Tram. 352-01195/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	del	degà	
de	la	Facultat	de	Dret	de	la	Universitat	
Pompeu	Fabra	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	
Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	fa-
mília
Tram. 352-01196/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Secció	de	Família	i	
Menors	de	la	Fiscalia	Provincial	de	Bar-
celona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01203/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	 la	Societat	Catalana	
d’Advocats	de	Família	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Co-
di	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01204/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
d’Afectats	per	Divorcis	i	Separacions	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01205/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	General	de	
Cambres	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Co-
di	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01200/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Famíli-
es	Monoparentals	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01201/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Coordinadora	Catalana	d’En-
titats	Tutelars	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Ca-
talunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01202/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	del	degà	o	
degana	del	Col·legi	de	Notaris	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01209/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	Raúl	
Sánchez	Flores,	director	de	l’Institut	
d’Estudis	Superiors	de	la	Família,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01210/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	Jorge	
Buxadé	Villalba,	advocat	de	l’Estat	i	pre-
sident	del	Fòrum	Català	de	la	Família,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01211/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Plataforma	per	la	Cus-
tòdia	Compartida	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	
de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	
família
Tram. 352-01206/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	la	dega-
na	del	Col·legi	d’Advocats	de	Barcelona	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01207/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	del	degà	o	
degana	del	Consell	de	Col·legis	d’Advo-
cats	de	Catalunya	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	
de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	
família
Tram. 352-01208/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
d’Associacions	de	Familiars	de	Malalts	
Mentals	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01215/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Pares	
de	Família	Separats	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01216/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Asociación	de	Hijos	de	
Padres	Separados	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	ci-
vil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	
la	família
Tram. 352-01217/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	Jesús	
Silva	Sánchez,	catedràtic	de	dret	penal	
de	la	Universitat	Pompeu	Fabra,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01212/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	Manuel	
Silva	Sánchez,	advocat	de	l’Estat	i	presi-
dent	de	Juristes	Cristians	de	Catalunya,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01213/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	Liberto	
Senderos,	president	de	l’Institut	de	Polí-
tica	Familiar	a	Catalunya,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01214/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
d’Afectats	per	Divorcis	i	Separacions	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01221/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Famílies	
Acollidores	de	Barcelona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01222/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’Elisabet	
Vendrell	Aubach,	presidenta	de	l’As-
sociació	de	Famílies	Lesbianes	i	Gais,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01223/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’associació	Dones	per	
la	Igualtat	i	la	Custòdia	Compartida	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01218/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’associació	Abuel@s	
por	la	Custodia	Compartida	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01219/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	les	Associacions	Cata-
lanes	per	la	Custòdia	Compartida	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01220/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 37 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 30.04.2009 
(DSPC-C 555).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Ademm	Usuaris	de	Sa-
lut	Mental	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01227/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Fòrum	d’Iniciatives	en	
Assistència	i	Gestió	de	Salut	Mental	a	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01228/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Salut	i	Fa-
mília	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01229/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 37 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
Pro	Persones	amb	Discapacitat	Intel-
lectual	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01224/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	Professionals	de	Salut	Mental	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01225/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
d’Associacions	de	Familiars	de	Malalts	
Mentals	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01226/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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Proposta	de	compareixença	d’Ernes-
ta	Sánchez,	presidenta	de	l’Associació	
Institut	Genus,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	
Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	fa-
mília
Tram. 352-01233/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 37 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Vidal	Teixidó,	advocat	i	mediador,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01234/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 37 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Rubio	Bonet,	president	de	la	Secció	de	
Dret	Matrimonial	i	de	Família	del	Col·legi	
d’Advocats	de	Barcelona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01235/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Coordina-
dora	Catalana	d’Entitats	Tutelars	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	se-
gon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	
a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01230/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Progres-
sista	per	a	la	Defensa	del	Menor	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01231/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 37 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Dones	
Juristes	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01232/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Secretariat	de	la	Dona	
de	Comissions	Obreres	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01239/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Secretaria	de	Políti-
ques	de	Dona	i	Igualtat	de	la	Unió	Ge-
neral	de	Treballadors	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Co-
di	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01240/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	de	
Famílies	Monoparentals	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01241/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	Lídia	
Condal	i	Invernón,	degana	del	Col·legi	
d’Advocats	de	Granollers,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	
Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	per-
sona	i	la	família
Tram. 352-01236/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 37 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	de	Notaris	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01237/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Secció	de	Psicologia	
de	la	Intervenció	Social	del	Col·legi	Ofi-
cial	de	Psicòlegs	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01238/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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Proposta	de	compareixença	de	Francis-
co	Rivero,	catedràtic	de	dret	civil	de	la	
Universitat	de	Barcelona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01245/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	Jordi	
Ribot,	professor	titular	de	dret	civil	de	
la	Universitat	de	Girona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01246/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 37 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	Juan	
Luis	Linares,	director	de	l’Escola	de	Te-
ràpia	Familiar	de	l’Hospital	de	la	Santa	
Creu	i	Sant	Pau,	de	Barcelona,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01247/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Comissió	de	la	In-
fància	de	Justícia	i	Pau	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01242/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	Marta	
Florensa,	en	representació	del	Servei	
d’Assessorament	Tècnic	en	l’Àmbit	de	
la	Família,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01243/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Egea,	catedràtic	de	dret	civil	de	la	Uni-
versitat	Pompeu	Fabra,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01244/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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Proposta	de	compareixença	de	l’adjunt	
al	Síndic	de	Greuges	per	a	la	Defensa	
dels	Drets	dels	Infants	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01251/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	la	síndi-
ca	de	greuges	de	l’Ajuntament	de	Bar-
celona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01252/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 37 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	Teresa	
Moratalla,	presidenta	de	la	Societat	Ca-
talana	de	Teràpia	Familiar,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	
Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	per-
sona	i	la	família
Tram. 352-01253/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 37 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	Connie	
Capdevila	Murphy,	psicòloga	de	l’Ins-
titut	Ackerman	per	la	Família,	de	Nova	
York,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01248/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	Núria	
Calderer	i	Pérez,	psicòloga	i	mediado-
ra,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	lli-
bre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01249/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 37 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	la	secre-
tària	de	Polítiques	Familiars	i	Drets	de	
la	Ciutadania	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Ca-
talunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01250/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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Proposta	de	compareixença	de	Marta	
Galligó,	presidenta	de	l’Associació	Par-
lament,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01257/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 37 de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Comitè	d’Ètica	Assistencial	
de	la	Fundació	Congrés	Català	de	Salut	
Mental	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01258/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Coordinadora	de	Centres	
de	Salut	Mental	-	Adults	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01259/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	d’Enric	An-
glada	i	Fors,	magistrat	del	Tribunal	Su-
perior	de	Justícia	de	Catalunya,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01254/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Institut	Català	de	l’Aco-
lliment	i	de	l’Adopció	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01255/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	d’Ajuda	a	
l’Adoptat	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01256/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	Catalana	d’As-
sociacions	de	Familiars	de	Malalts	Men-
tals	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01263/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Salut	Mental	Sabadell	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01265/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	Catalana	Pro	
Persones	amb	Discapacitat	Intel·lectual	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01266/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Fòrum	d’Iniciatives	en	As-
sistència	i	Gestió	de	Salut	Mental	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01260/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	d’Ademm	-	Usuaris	de	Salut	
Mental	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	ci-
vil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	
la	família
Tram. 352-01261/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Professionals	en	Salut	Mental	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01262/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	de	Pares	de	
Família	Separats	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01270/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	 de	 compareixença	 de	 re-
presentants	de	la	Federació	Catalana	
d’Afectats	per	Divorcis	i	Separacions	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01271/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	de	Dones	per	
la	Igualtat	i	la	Custòdia	Compartida	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01272/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Coordinadora	Tutelar	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01267/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	de	Famílies	
Acollidores	de	Barcelona	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	
Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	per-
sona	i	la	família
Tram. 352-01268/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’associació	Abuel@s	por	
la	Custodia	Compartida	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01269/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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Proposta	de	compareixença	d’Avel·lina	
Rucosa	Escudé,	advocada,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	
Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	per-
sona	i	la	família
Tram. 352-01277/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	María	
José	Varela,	advocada,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01278/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	Ramón	
Tamborero	del	Pino,	president	de	la	So-
cietat	Catalana	d’Advocats	de	Família,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01279/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Dones	Juristes	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 352-01274/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Proposta	de	compareixença	de	Magda	
Oranich,	advocada,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	ci-
vil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	
la	família
Tram. 352-01275/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	Clara	
Orpinell	Sala,	advocada,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01276/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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Proposta	de	compareixença	d’Internati-
onal	Detector	Dogs	Teams	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	
l’entorn	de	les	persones	amb	discapaci-
tats	usuàries	de	gossos	d’assistència
Tram. 352-01432/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, en 
la sessió núm. 32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 
559).

Proposta	de	compareixença	de	l’Associ-
ació	d’Acció	Social	Discan	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	
l’entorn	de	les	persones	amb	discapaci-
tats	usuàries	de	gossos	d’assistència
Tram. 352-01433/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	de	l’Asso-
ciació	Can	i	Vida	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	que	regula	l’accés	a	l’entorn	de	
les	persones	amb	discapacitats	usuà-
ries	de	gossos	d’assistència
Tram. 352-01434/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Comissió	de	Dones	
Advocades	del	Col·legi	d’Advocats	de	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 352-01280/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	Sílvia	
Giménez-Salinas	Colomer,	degana	del	
Col·legi	d’Advocats	de	Barcelona	i	pre-
sidenta	del	Consell	de	Col·legis	d’Advo-
cats	de	Catalunya,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 352-01281/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana, en la sessió núm. 37, tinguda el dia 
30.04.2009 (DSPC-C 555).

Proposta	de	compareixença	de	l’Asoci-
ación	Española	de	Perros	de	Asistencia	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	que	re-
gula	l’accés	a	l’entorn	de	les	persones	
amb	discapacitats	usuàries	de	gossos	
d’assistència
Tram. 352-01431/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, en 
la sessió núm. 32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 
559).
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Proposta	de	compareixença	de	l’Asso-
ciació	de	Gossos	d’Assistència	Aepa-
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
que	regula	l’accés	a	l’entorn	de	les	per-
sones	amb	discapacitats	usuàries	de	
gossos	d’assistència
Tram. 352-01438/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	de	la	Fun-
dació	ONCE	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	que	regula	l’accés	a	l’entorn	de	les	
persones	amb	discapacitats	usuàries	
de	gossos	d’assistència
Tram. 352-01439/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	de	l’entitat	
Isla	Animal	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	que	regula	l’accés	a	l’entorn	de	les	
persones	amb	discapacitats	usuàries	
de	gossos	d’assistència
Tram. 352-01441/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	de	l’Asso-
ciació	Internacional	de	Teràpies	Assisti-
des	amb	Animals	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	que	regula	l’accés	a	l’entorn	de	
les	persones	amb	discapacitats	usuàri-
es	de	gossos	d’assistència
Tram. 352-01435/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	de	l’as-
sociació	Áskal	-	Gossos	d’Assistència	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	que	re-
gula	l’accés	a	l’entorn	de	les	persones	
amb	discapacitats	usuàries	de	gossos	
d’assistència
Tram. 352-01436/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	de	l’Asso-
ciació	Positivas	Can	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	l’entorn	
de	les	persones	amb	discapacitats	usu-
àries	de	gossos	d’assistència
Tram. 352-01437/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).



11 de maig de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 464

96

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta	de	compareixença	del	Cen-
tre	de	Teràpies	Assistides	amb	Cans	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	que	re-
gula	l’accés	a	l’entorn	de	les	persones	
amb	discapacitats	usuàries	de	gossos	
d’assistència
Tram. 352-01445/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Fundación	ONCE	del	
Perro	Guía	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	que	regula	l’accés	a	l’entorn	de	les	
persones	amb	discapacitats	usuàries	
de	gossos	d’assistència
Tram. 352-01465/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Fundació	Bocalán	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	que	re-
gula	l’accés	a	l’entorn	de	les	persones	
amb	discapacitats	usuàries	de	gossos	
d’assistència
Tram. 352-01466/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	de	l’Associ-
ació	d’Usuaris	de	Gossos	Pigall	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
que	regula	l’accés	a	l’entorn	de	les	per-
sones	amb	discapacitats	usuàries	de	
gossos	d’assistència
Tram. 352-01442/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	de	l’Associ-
ació	Catalana	de	Gossos	d’Assistència	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	que	re-
gula	l’accés	a	l’entorn	de	les	persones	
amb	discapacitats	usuàries	de	gossos	
d’assistència
Tram. 352-01443/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	de	la	Fun-
dació	Bocalán	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	que	regula	l’accés	a	l’entorn	de	
les	persones	amb	discapacitats	usuà-
ries	de	gossos	d’assistència
Tram. 352-01444/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’entitat	Isla	Animal	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	que	regula	l’ac-
cés	a	l’entorn	de	les	persones	amb	dis-
capacitats	usuàries	de	gossos	d’assis-
tència
Tram. 352-01470/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	associació	Áskal	-	
Gossos	d’Assistència	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	l’en-
torn	de	les	persones	amb	discapacitats	
usuàries	de	gossos	d’assistència
Tram. 352-01471/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	d’Usuaris	
de	Gossos	d’Assistència	Aepa-Catalu-
nya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	que	
regula	l’accés	a	l’entorn	de	les	persones	
amb	discapacitats	usuàries	de	gossos	
d’assistència
Tram. 352-01472/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Centre	de	Teràpies	As-
sistides	amb	Cans	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	l’entorn	
de	les	persones	amb	discapacitats	usu-
àries	de	gossos	d’assistència
Tram. 352-01467/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	Gossos	d’Assistència	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	l’en-
torn	de	les	persones	amb	discapacitats	
usuàries	de	gossos	d’assistència
Tram. 352-01468/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	d’Acció	So-
cial	Discan	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	que	regula	l’accés	a	l’entorn	de	les	
persones	amb	discapacitats	usuàries	
de	gossos	d’assistència
Tram. 352-01469/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Positivas	
Can	amb	relació	al	Projecte	de	llei	que	
regula	l’accés	a	l’entorn	de	les	persones	
amb	discapacitats	usuàries	de	gossos	
d’assistència
Tram. 352-01476/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Comissió	Catalana	d’Aju-
da	al	Refugiat	davant	la	Comissió	de	Be-
nestar	i	Immigració	perquè	expliquin	la	
situació	de	les	persones	refugiades	i	
presentin	les	propostes	d’aquesta	en-
titat	pel	que	fa	al	dret	d’asil
Tram. 356-00465/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Coordinado-
ra	Catalana	d’Entitats	Tutelars	davant	
la	Comissió	de	Benestar	i	Immigració	
perquè	presentin	l’entitat,	exposin	els	
seus	objectius	i	expliquin	les	activitats	
de	tutela
Tram. 356-00466/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	d’Usuaris	
de	Gossos	Pigall	de	Catalunya	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	que	regula	l’accés	
a	l’entorn	de	les	persones	amb	disca-
pacitats	usuàries	de	gossos	d’assis-
tència
Tram. 352-01473/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Can	i	Vida	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	que	re-
gula	l’accés	a	l’entorn	de	les	persones	
amb	discapacitats	usuàries	de	gossos	
d’assistència
Tram. 352-01474/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Internacio-
nal	de	Teràpies	Assistides	amb	Animals	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	que	re-
gula	l’accés	a	l’entorn	de	les	persones	
amb	discapacitats	usuàries	de	gossos	
d’assistència
Tram. 352-01475/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).
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4.53.10.

Compareixença	de	Joan	Vallvé	i	Ribe-
ra,	degà	del	Col·legi	Oficial	d’Enginyers	
Industrials	de	Catalunya,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	seguretat	
en	matèria	d’incendis	en	establiments,	
activitats,	infraestructures	i	edificis
Tram. 353-00469/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Compareixença	 de	 Luis	 Santiago	
Sánchez,	president	del	Consell	de	Col-
legis	d’Enginyers	Tècnics	Industrials	de	
Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	prevenció	i	seguretat	en	matèria	
d’incendis	en	establiments,	activitats,	
infraestructures	i	edificis
Tram. 353-00470/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Compareixença	de	Salvador	Esteve	i	
Figueras,	president	de	l’Associació	Ca-
talana	de	Municipis	i	Comarques,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
seguretat	en	matèria	d’incendis	en	es-
tabliments,	activitats,	infraestructures	
i	edificis
Tram. 353-00472/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

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

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Salut	amb	la	consellera	de	Salut	sobre	
les	mesures	de	vigilància	de	la	grip	del	
virus	A/H1N1	implantades	pel	Departa-
ment	de	Salut	amb	motiu	de	l’aparició	
de	casos	d’aquesta	malaltia	en	humans	
a	Mèxic	i	als	Estats	Units
Tram. 355-00112/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament de Salut (reg. 55518 i 55685).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 30.04.2009.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	del	president	de	Fo-
ment	del	Treball	Nacional	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	prevenció	i	seguretat	
en	matèria	d’incendis	en	establiments,	
activitats,	infraestructures	i	edificis
Tram. 353-00468/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 30.04.2009 
(DSPC-C 555).
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4.53.15.

Compareixença	de	representants	del	
Col·legi	d’Aparelladors,	Arquitectes	Tèc-
nics	i	Enginyers	d’Edificació	de	Barce-
lona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
prevenció	i	seguretat	en	matèria	d’in-
cendis	en	establiments,	activitats,	in-
fraestructures	i	edificis
Tram. 353-00476/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Compareixença	de	representants	de	la	
Unió	General	de	Treballadors	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
prevenció	i	seguretat	en	matèria	d’in-
cendis	en	establiments,	activitats,	in-
fraestructures	i	edificis
Tram. 353-00477/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Compareixença	de	representants	de	
Comissions	Obreres	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
seguretat	en	matèria	d’incendis	en	es-
tabliments,	activitats,	infraestructures	
i	edificis
Tram. 353-00478/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Compareixença	del	president	de	PIMEC	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	preven-
ció	i	seguretat	en	matèria	d’incendis	en	
establiments,	activitats,	infraestructu-
res	i	edificis
Tram. 353-00473/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Compareixença	de	Joan	Ramon	Bo-
ver	i	Alberni,	president	de	l’Associació	
d’Entitats	Ambientals	de	Control,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
seguretat	en	matèria	d’incendis	en	es-
tabliments,	activitats,	infraestructures	
i	edificis
Tram. 353-00474/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 30.04.2009 
(DSPC-C 555).

Compareixença	de	representants	del	
Col·legi	d’Arquitectes	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
seguretat	en	matèria	d’incendis	en	es-
tabliments,	activitats,	infraestructures	
i	edificis
Tram. 353-00475/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 37 de la Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 30.04.2009 
(DSPC-C 555).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	
de	la	Fundación	ONCE	del	Perro	Guía	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	que	re-
gula	l’accés	a	l’entorn	de	les	persones	
amb	discapacitats	usuàries	de	gossos	
d’assistència
Tram. 353-00578/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Fundació	Bocalán	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	l’entorn	
de	les	persones	amb	discapacitats	usu-
àries	de	gossos	d’assistència
Tram. 353-00579/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Compareixença	d’una	representació	
del	Centre	de	Teràpies	Assistides	amb	
Cans	amb	relació	al	Projecte	de	llei	que	
regula	l’accés	a	l’entorn	de	les	persones	
amb	discapacitats	usuàries	de	gossos	
d’assistència
Tram. 353-00580/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aero-
ports	i	heliports
Tram. 353-00546/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comissió 
de Política Territorial, del 29.04.2009 (DSPC-C 552).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Catalana	de	Municipis	i	Co-
marques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’aeroports	i	heliports
Tram. 353-00547/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comissió 
de Política Territorial, del 29.04.2009 (DSPC-C 552).

Compareixença	de	Germà	Bel,	catedrà-
tic	d’economia	aplicada	de	la	Universitat	
de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’aeroports	i	heliports
Tram. 353-00553/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comissió 
de Política Territorial, del 29.04.2009 (DSPC-C 552).



11 de maig de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 464

102

INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	de	
la	associació	Áskal	-	Gossos	d’Assis-
tència	amb	relació	al	Projecte	de	llei	que	
regula	l’accés	a	l’entorn	de	les	persones	
amb	discapacitats	usuàries	de	gossos	
d’assistència
Tram. 353-00584/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	d’Usuaris	de	Gossos	d’As-
sistència	Aepa-Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	l’en-
torn	de	les	persones	amb	discapacitats	
usuàries	de	gossos	d’assistència
Tram. 353-00585/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	d’Usuaris	de	Gossos	Pigall	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	que	regula	l’accés	a	l’entorn	de	les	
persones	amb	discapacitats	usuàries	
de	gossos	d’assistència
Tram. 353-00586/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Catalana	de	Gossos	d’As-
sistència	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
que	regula	l’accés	a	l’entorn	de	les	per-
sones	amb	discapacitats	usuàries	de	
gossos	d’assistència
Tram. 353-00581/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Compareixença	d’una	representació	
de	l’Associació	d’Acció	Social	Discan	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	que	re-
gula	l’accés	a	l’entorn	de	les	persones	
amb	discapacitats	usuàries	de	gossos	
d’assistència
Tram. 353-00582/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’entitat	Isla	Animal	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	l’entorn	
de	les	persones	amb	discapacitats	usu-
àries	de	gossos	d’assistència
Tram. 353-00583/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	de	Pares	de	Família	Sepa-
rats	de	Catalunya	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	
de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	
família
Tram. 353-00590/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Asociación	de	Hijos	de	Padres	Sepa-
rados	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00591/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	
de	l’associació	Dones	per	la	Igualtat	i	
la	Custòdia	Compartida	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 353-00592/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Can	i	Vida	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	l’en-
torn	de	les	persones	amb	discapacitats	
usuàries	de	gossos	d’assistència
Tram. 353-00587/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Internacional	de	Teràpies	
Assistides	amb	Animals	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	l’en-
torn	de	les	persones	amb	discapacitats	
usuàries	de	gossos	d’assistència
Tram. 353-00588/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Positivas	Can	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	que	regula	l’accés	a	
l’entorn	de	les	persones	amb	discapaci-
tats	usuàries	de	gossos	d’assistència
Tram. 353-00589/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	
de	l’Associació	de	Famílies	Lesbianes	
i	Gais	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00596/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	
de	la	Federació	Catalana	Pro	Persones	
amb	Discapacitat	Intel·lectual	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 353-00597/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Catalana	de	Professionals	
de	Salut	Mental	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	
de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	
família
Tram. 353-00598/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’associació	Abuel@s	por	la	Custodia	
Compartida	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Ca-
talunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00593/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	Catalana	d’Afectats	per	Di-
vorcis	i	Separacions	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	ci-
vil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	
la	família
Tram. 353-00594/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	de	Famílies	Acollidores	de	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00595/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	
de	l’associació	Coordinadora	Catalana	
d’Entitats	Tutelars	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	ci-
vil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	
la	família
Tram. 353-00602/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	de	Dones	Juristes	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 353-00603/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’Antoni	Rubio	Bonet,	
president	de	la	Secció	de	Dret	Matrimo-
nial	i	de	Família	del	Col·legi	d’Advocats	
de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Ca-
talunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00604/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	Catalana	d’Associacions	
de	Familiars	de	Malalts	Mentals	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 353-00599/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	
d’Ademm,	Usuaris	de	Salut	Mental	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00600/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	
del	Fòrum	d’Iniciatives	en	Assistència	i	
Gestió	de	Salut	Mental	a	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 353-00601/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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Compareixença	d’una	representació	
de	la	Secretaria	de	Polítiques	de	Dona	i	
Igualtat	de	la	Unió	General	de	Treballa-
dors	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00608/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	Catalana	de	Famílies	Mo-
noparentals	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Ca-
talunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00609/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Comissió	de	la	Infància	de	Justícia	i	
Pau	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00610/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	del	
Col·legi	de	Notaris	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 353-00605/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Secció	de	Psicologia	de	la	Intervenció	
Social	del	Col·legi	Oficial	de	Psicòlegs	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Ca-
talunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00606/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	
del	Secretariat	de	la	Dona	de	Comissi-
ons	Obreres	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	
Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	per-
sona	i	la	família
Tram. 353-00607/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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Compareixença	de	Juan	Luis	Linares,	
director	de	l’Escola	de	Teràpia	Famili-
ar	de	l’Hospital	de	la	Santa	Creu	i	Sant	
Pau,	de	Barcelona,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	ci-
vil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	
la	família
Tram. 353-00614/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	de	Connie	Capdevila	
Murphy,	psicòloga	de	l’Institut	Acker-
man	per	la	Família,	de	Nova	York,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 353-00615/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	de	la	secretària	de	Polí-
tiques	Familiars	i	Drets	de	la	Ciutadania	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00616/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	de	Marta	Florensa,	en	
representació	del	Servei	d’Assessora-
ment	Tècnic	en	l’Àmbit	de	la	Família,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00611/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	de	Joan	Egea,	catedrà-
tic	de	dret	civil	de	la	Universitat	Pompeu	
Fabra,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	
relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00612/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	de	Francisco	Rivero,	
catedràtic	de	dret	civil	de	la	Universitat	
de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Ca-
talunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00613/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	d’Ajuda	a	l’Adoptat	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	segon	
del	Codi	civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	
persona	i	la	família
Tram. 353-00620/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	de	Clara	Orpinell	Sala,	
advocada,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00621/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	de	representants	del	
grup	de	famílies	d’infants,	joves	i	adults	
amb	TGD,	espectre	autista	o	trastorns	
conductuals	Espiral	davant	la	Comissió	
de	Benestar	i	Immigració	perquè	pre-
sentin	l’entitat	i	el	seu	projecte	de	cen-
tre	de	recursos	i	recerca
Tram. 357-00245/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 05.05.2009 (DSPC-C 
559).

Compareixença	del	Síndic	de	Greuges	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	llibre	
segon	del	Codi	civil	de	Catalunya,	rela-
tiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00617/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’Enric	Anglada	i	Fors,	
magistrat	del	Tribunal	Superior	de	Justí-
cia	de	Catalunya,	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	civil	
de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	i	la	
família
Tram. 353-00618/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).

Compareixença	d’una	representació	
de	l’Institut	Català	de	l’Acolliment	i	de	
l’Adopció	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	llibre	segon	del	Codi	civil	de	Catalu-
nya,	relatiu	a	la	persona	i	la	família
Tram. 353-00619/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en 
la sessió núm. 37, tinguda el dia 30.04.2009 (DSPC-C 
555).
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4.53.15.

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	de	Municipis	MAT	davant	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres-
supost	perquè	exposin	llur	posició	so-
bre	la	línia	de	400	kV
Tram. 357-00283/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 05.05.2009 
(DSPC-C 439).

Compareixença	de	representants	del	
Consell	d’Iniciatives	Locals	per	al	Medi	
Ambient	davant	la	Comissió	d’Econo-
mia,	Finances	i	Pressupost	perquè	ex-
posin	llur	posició	sobre	la	línia	de	400	
kV
Tram. 357-00284/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 05.05.2009 
(DSPC-C 439).

Compareixença	de	representants	del	
Col·legi	d’Enginyers	Industrials	de	Ca-
talunya	davant	la	Comissió	d’Economia,	
Finances	i	Pressupost	perquè	exposin	
llurs	consideracions	amb	relació	a	la	
construcció	de	la	línia	elèctrica	de	molt	
alta	tensió
Tram. 357-00290/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 05.05.2009 
(DSPC-C 439).

Compareixença	del	secretari	general	
d’Interior,	Relacions	Institucionals	i	Par-
ticipació	davant	la	Comissió	de	Petici-
ons	perquè	informi	sobre	el	límit	d’edat	
per	a	accedir	als	cossos	de	bombers	i	
de	policia
Tram. 357-00256/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comissió 
de Peticions, del 05.05.2009 (DSPC-C 557).

Compareixença	de	Xavier	Quer	i	Bosch,	
alcalde	de	Crespià	(Pla	de	l’Estany)	i	
president	de	l’Associació	de	Municipis	
MAT,	davant	la	Comissió	d’Economia,	
Finances	i	Pressupost	perquè	exposi	la	
seva	posició	sobre	la	línia	de	400	kV	i	la	
necessitat	de	soterrar-la
Tram. 357-00281/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 05.05.2009 
(DSPC-C 439).

Compareixença	de	representants	de	la	
Cambra	de	Comerç	de	Girona	davant	la	
Comissió	d’Economia,	Finances	i	Pres-
supost	perquè	exposin	llurs	considera-
cions	amb	relació	a	la	construcció	de	la	
línia	elèctrica	de	molt	alta	tensió
Tram. 357-00282/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 05.05.2009 
(DSPC-C 439).



11 de maig de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 464

110

INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	de	representants	de	la	
Comissió	Catalana	d’Ajuda	al	Refugiat	
davant	la	Comissió	de	Benestar	i	Immi-
gració	perquè	expliquin	la	situació	de	
les	persones	refugiades	i	presentin	les	
propostes	d’aquesta	entitat	pel	que	fa	
al	dret	d’asil
Tram. 357-00304/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Coordinadora	Catalana	
d’Entitats	Tutelars	davant	la	Comissió	
de	Benestar	i	Immigració	perquè	pre-
sentin	l’entitat,	exposin	els	seus	objec-
tius	i	expliquin	les	activitats	de	tutela
Tram. 357-00305/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
32, tinguda el dia 05.05.2009 (DSPC-C 559).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 05.05.2009 (DSPC-C 
559).

Compareixença	de	Ramon	Folch,	direc-
tor	general	d’Estudi	Ramon	Folch,	da-
vant	la	Comissió	d’Economia,	Finances	
i	Pressupost	perquè	exposi	les	seves	
consideracions	amb	relació	a	la	cons-
trucció	de	la	línia	elèctrica	de	molt	alta	
tensió
Tram. 357-00291/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 32 del Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el dia 05.05.2009 
(DSPC-C 439).

Compareixença	d’una	representació	
d’Unió	Patronal	Metal·lúrgica	davant	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	i	
Turisme	perquè	informi	sobre	la	situació	
de	les	empreses	que	formen	l’entitat
Tram. 357-00297/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 29.04.2009 
(DSPC-C 554).

Compareixença	de	la	secretària	general	
de	l’Esport	davant	la	Comissió	de	Po-
lítica	Cultural	perquè	informi	sobre	les	
actuacions	d’aquesta	secretaria
Tram. 357-00302/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comissió 
de Política Cultural, del 29.04.2009 (DSPC-C 553).
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4.90.10.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	per	a	proveir	temporalment	
dos	llocs	de	treball	d’uixer	o	uixera	es-
pecialitzat	en	identificació
Tram. 500-00019/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
458)

A la pàgina 93, al primer paràgraf

On diu:

«[...] convoca un concurs específic per a proveir tempo-
ralment dos llocs de treball d’uixer especialitzat o ui-
xera especialitzada en identificació, del grup C2, nivell 
4, corresponents a l’horari de tarda, [...]» 

S’ha de suprimir: 

«[...], corresponents a l’horari de tarda, [...]»

I a continuació del primer paràgraf, cal afegir el següent 
paràgraf:

«D’aquestes dues places, una correspon a l’horari de 
matí i una altra a l’horari de tarda, sens perjudici de 
la potestat del cap del Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat, per resoldre l’adscripció tem-
poral dels aspirants en un o altre horari en funció de les 
necessitats organitzatives del servei.»


