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Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 200-00054/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 3
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials retirades pels grups parlamentaris p. 7
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
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3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de creació d’una deducció 
en el tram autonòmic de la quota íntegra de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques en matèria 
d’educació de fills menors d’edat
Tram. 202-00063/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 10
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3.10.25.	 Propostes	de	resolució
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Llobregat)
Tram. 250-01999/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre l’informe re-
latiu a l’estat d’execució dels equipaments sanitaris 
previstos per al període 2004-2012
Tram. 250-02001/08
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Sol·licitud de dictamen al Consell Con-
sultiu

Sol·licitud: Daniel Sirera i Bellés, juntament amb 13 
altres diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 56066).

Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, sessió 
del 12.05.2009.

N. de la R.: L’escrit de la sol·licitud es reprodueix en la 
secció 4.67.

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

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 31.03.2009

Grup Mixt

Proposta de compareixença del president de l’Associ-
ació 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)

Proposta de compareixença d’una representació dels 
centres de salut mental d’adults amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, rela-
tiu a la persona i la família (tram. 352-01189/08)

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)

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 Ca-
talunya, relatiu a la persona i la família (tram. 352-
01191/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats 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. 
352-01192/08)

Proposta de compareixença d’una representació 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)

Proposta de compareixença d’una representació 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 persona i la família (tram. 
352-01194/08)

Proposta de compareixença d’una representació 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)

Proposta de compareixença del degà de la Facultat de 
Dret de la Universitat Pompeu Fabra amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 352-01196/08)

Proposta de compareixença del degà de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 352-01197/08)

Proposta de compareixença de la degana de la Facultat 
de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01198/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar amb re-
lació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01199/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01200/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Famílies Monoparentals de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01201/08)

Proposta de compareixença del president de la Coordi-
nadora Catalana d’Entitats Tutelars amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 352-01202/08)
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secció de Família i Menors de la Fiscalia 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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana 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-
01204/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Afectats per Divorcis i Separaci-
ons 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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma 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-
01206/08)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya

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)

Proposta de compareixença del degà o degana del Con-
sell 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-
01208/08)

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)

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)

Proposta de compareixença de Jorge Buxadé 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)

Proposta de compareixença de Jesús Silva Sánchez, ca-
tedràtic 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)

Proposta de compareixença de Manuel Silva Sánchez, 
advocat de l’Estat i president de Juristes Cristians de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre se-
gon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i 
la família (tram. 352-01213/08)

Proposta de compareixença de Liberto Senderos, presi-
dent de l’Institut de Política 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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Ma-
lalts 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)

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

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació 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)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Asociación de Hijos de Padres Separados amb rela-
ció al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01217/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’as-
sociació 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)

Proposta de 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 Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01219/08)

Proposta de compareixença d’una representació de les 
Associacions Catalanes 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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Afectats per Divorcis i Separaci-
ons 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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Famílies Acollidores 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. 
352-01222/08)

Proposta de compareixença d’Elisabet Vendrell 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)

Proposta de 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 persona 
i la família (tram. 352-01224/08)
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Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació 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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Ma-
lalts 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)

Proposta de 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 Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01227/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Fò-
rum d’Iniciatives en Assistència i Gestió de Salut Men-
tal 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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació 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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació 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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Progressista 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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació 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. 352-01232/08)

Proposta de compareixença d’Ernesta Sánchez, presi-
denta de l’Associació Institut Genus, amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 352-01233/08)

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)

Proposta de 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 Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 352-01235/08)

Proposta de compareixença de Lídia Condal i Invernón, 
degana del Col·legi d’Advocats de Granollers, amb re-
lació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01236/08)

Proposta de compareixença d’una representació 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. 352-01237/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secció de Psicologia de la Intervenció Social del Col·legi 
Oficial de Psicòlegs 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. 352-01238/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Se-
cretariat de la Dona de Comissions Obreres 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. 352-01239/08)

Proposta de 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. 352-01240/08)

Proposta de 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. 
352-01241/08)

Proposta de 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. 352-
01242/08)

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 Catalunya, relatiu a la 
persona i la família (tram. 352-01243/08)

Proposta de compareixença de Joan Egea, catedràtic 
de dret civil 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. 
352-01244/08)

Proposta de compareixença de Francisco Rivero, cate-
dràtic 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)

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)

Proposta de compareixença de Juan Luis Linares, direc-
tor de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 352-01247/08)

Proposta de 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 
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segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona 
i la família (tram. 352-01248/08)

Proposta de compareixença de Núria Calderer 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)

Proposta de compareixença de la secretària de Polítiques 
Familiars i Drets de la Ciutadania amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 352-01250/08)

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)

Proposta de compareixença de la síndica de greuges de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família (tram. 352-01252/08)

Proposta de compareixença de Teresa Moratalla, presi-
denta 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)

Proposta de compareixença d’Enric Anglada i Fors, ma-
gistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01254/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció amb re-
lació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01255/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació 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)

Proposta de compareixença de Marta Galligó, presiden-
ta 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)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de representants 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)

Proposta de compareixença de representants de la Coor-
dinadora de Centres de Salut Mental - Adults 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. 352-01259/08)

Proposta de compareixença de representants 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)

Proposta de compareixença de representants d’Ademm - 
Usuaris de Salut Mental 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. 352-01261/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació 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. 
352-01262/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fede-
ració 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)

Proposta de compareixença de representants 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)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració 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)

Proposta de compareixença de representants de la Coor-
dinadora 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)

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació 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. 
352-01268/08)

Proposta de compareixença de representants de l’asso-
ciació Abuel@s por la Custodia Compartida amb re-
lació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01269/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació 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. 
352-01270/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració 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. 
352-01271/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació 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)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració d’Associacions Catalanes per la Igualtat i la 
Custòdia Compartida amb relació al Projecte de llei 
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del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família (tram. 352-01273/08)

Proposta de compareixença de representants 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)

Proposta de compareixença de Magda Oranich, advo-
cada, 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)

Proposta de compareixença de Clara Orpinell Sala, ad-
vocada, 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)

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 persona i la 
família (tram. 352-01277/08)

Proposta de compareixença de María José Varela, advo-
cada, 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)

Proposta de compareixença de Ramón Tamborero del 
Pino, president de la Societat Catalana 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)

Proposta de compareixença d’una representació 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 Catalunya, relatiu a la persona 
i la família (tram. 352-01280/08)

Proposta de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas 
Colomer, degana del Col·legi d’Advocats de Barcelona i 
presidenta del Consell de Col·legis d’Advocats 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. 352-01281/08)

Propostes de compareixença d’organitza-
cions i grups socials retirades pels grups 
parlamentaris
Coneixement de la retirada per escrit: 
Mesa de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana, 01.04.2009

Grup parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració d’Associacions Catalanes 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. 352-01273/08)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana, 30.04.2009, DSPC-C 555

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’una representació 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. 353-
00590/08)

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)

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)

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)

Compareixença d’una representació 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. 
353-00594/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Famílies Acollidores de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 353-00595/08)

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)

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 persona i la família (tram. 
353-00597/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Professionals de 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. 
353-00598/08)

Compareixença d’una representació de la Federació Ca-
talana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals 
amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi 
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civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
353-00599/08)

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 Catalunya, relatiu 
a la persona i la família (tram. 353-00600/08)

Compareixença d’una representació del Fòrum d’Inici-
atives en Assistència i Gestió de Salut Mental a Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família 
(tram. 353-00601/08)

Compareixença d’una representació de l’associació 
Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars amb rela-
ció al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
353-00602/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació 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. 353-00603/08)

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. 353-00604/08)

Compareixença d’una representació del Col·legi de No-
taris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família (tram. 353-00605/08)

Compareixença d’una representació de la Secció de Psi-
cologia 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)

Compareixença d’una representació del Secretariat de 
la Dona de Comissions Obreres 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. 
353-00607/08)

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)

Compareixença d’una representació de la Federació Ca-
talana de Famílies Monoparentals amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 353-00609/08)

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)

Compareixença de Marta Florensa, en representació del 
Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de la Famí-
lia, 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)

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)

Compareixença de Francisco Rivero, catedràtic de dret 
civil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 353-00613/08)

Compareixença de Juan Luis Linares, director de l’Es-
cola 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)

Compareixença de Connie Capdevila Murphy, psicòlo-
ga 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)

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. 353-00616/08)

Compareixença del Síndic de Greuges amb relació al 
Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a la persona i la família (tram. 353-
00617/08)

Compareixença d’Enric Anglada i Fors, magistrat del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
353-00618/08)

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)

Compareixença d’una representació 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. 353-00620/08)

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. 
353-00621/08)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació dels 
centres de salut mental d’adults amb relació al Projecte 
de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, rela-
tiu a la persona i la família (tram. 352-01189/08)

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)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
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de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01192/08)

Proposta de compareixença d’una representació 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 persona i la família (tram. 
352-01194/08)

Proposta de compareixença d’una representació 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)

Proposta de compareixença del degà de la Facultat de 
Dret de la Universitat Pompeu Fabra amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 352-01196/08)

Proposta de compareixença del degà de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 352-01197/08)

Proposta de compareixença de la degana de la Facultat 
de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01198/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar amb re-
lació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01199/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01200/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Famílies Monoparentals de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01201/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secció de Família i Menors de la Fiscalia 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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana 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-
01204/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la Pla-
taforma per la Custòdia Compartida amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 352-01206/08)

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)

Proposta de compareixença del degà o degana del Con-
sell 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-
01208/08)

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)

Proposta de compareixença de Jorge Buxadé 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)

Proposta de compareixença de Jesús Silva Sánchez, ca-
tedràtic 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)

Proposta de compareixença de Manuel Silva Sánchez, 
advocat de l’Estat i president de Juristes Cristians de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre se-
gon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i 
la família (tram. 352-01213/08)

Proposta de compareixença de Liberto Senderos, presi-
dent de l’Institut de Política 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)

Proposta de compareixença de representants 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)

Proposta de compareixença de representants de la Coor-
dinadora de Centres de Salut Mental - Adults 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. 352-01259/08)

Proposta de compareixença de representants 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)

Proposta de compareixença de Magda Oranich, advo-
cada, 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)

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 persona i la 
família (tram. 352-01277/08)

Proposta de compareixença de María José Varela, advo-
cada, amb relació al Projecte de llei del llibre segon del 
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Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família 
(tram. 352-01278/08)

Proposta de compareixença de Ramón Tamborero del 
Pino, president de la Societat Catalana 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)

Proposta de compareixença d’una representació 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 Catalunya, relatiu a la persona 
i la família (tram. 352-01280/08)

Proposta de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas 
Colomer, degana del Col·legi d’Advocats de Barcelona i 
presidenta del Consell de Col·legis d’Advocats 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. 352-01281/08)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials retirades

Proposta de compareixença d’una representació de les 
Associacions Catalanes 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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació 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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Progressista 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)

Proposta de compareixença d’Ernesta Sánchez, presi-
denta de l’Associació Institut Genus, amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família (tram. 352-01233/08)

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)

Proposta de compareixença de Lídia Condal i Invernón, 
degana del Col·legi d’Advocats de Granollers, amb re-
lació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram. 
352-01236/08)

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)

Proposta de compareixença de Núria Calderer 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)

Proposta de compareixença de la síndica de greuges de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família (tram. 352-01252/08)

Proposta de compareixença de Teresa Moratalla, presi-
denta 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)

Proposta de compareixença de Marta Galligó, presiden-
ta 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)

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	creació	d’una	de-
ducció	en	el	tram	autonòmic	de	la	quota	
íntegra	de	l’impost	sobre	la	renda	de	les	
persones	físiques	en	matèria	d’educa-
ció	de	fills	menors	d’edat
Tram. 202-00063/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 55860).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 14.05.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposició	de	llei	de	modificació	de	l’ar-
ticle	15	de	la	Llei	20/1985,	del	25	de	juli-
ol,	de	prevenció	i	assistència	en	matè-
ria	de	substàncies	que	poden	generar	
dependència
Tram. 202-00064/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 55860).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 14.05.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.
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Proposició	de	llei	de	reforma	parcial	
de	l’impost	sobre	successions	i	dona-
cions
Tram. 202-00065/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 55860).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 14.05.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposició	de	llei	de	retorn	a	la	fiscalit-
zació	prèvia	en	contractes	menors
Tram. 202-00066/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 55860).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 14.05.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposició	de	llei	de	contenció	pressu-
postària	de	la	despesa	corrent	de	la	Ge-
neralitat	de	Catalunya
Tram. 202-00067/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 55860).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 14.05.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	CAP	Molí	Nou,	a	Sant	Boi	de	
Llobregat	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01999/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 55829).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’informe	
relatiu	a	l’estat	d’execució	dels	equipa-
ments	sanitaris	previstos	per	al	període	
2004-2012
Tram. 250-02001/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 55829).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.05.2009 al 19.05.2009).

Finiment del termini: 20.05.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.05.2009.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	econòmica	i	la-
boral	per	a	crear	ocupació
Tram. 302-00170/08

Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg.  55861 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 08.05.2009

A la Mesa del Parlament

Enric Millo i Rocher, Diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb allò que disposa l’article 139 del Reglament de 
la Cambra, presenta la següent moció subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i 
laboral per a crear ocupació. Tram. 300-00206/08.

Moció

A) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

1. Abordar de manera urgent la reforma del Servei 
d’Ocupació de Catalunya dotant-lo dels recursos hu-
mans i financers suficients que el permetin realitzar una 
tasca eficient d’intermediació entre els treballadors de-
socupats i les empreses.

2. Reforçar els mecanismes d’informació als treballa-
dors desocupats respecte a l’oferta formativa disponible 
que els permeti reforçar les seves capacitats professio-
nals o reorientar-los a través d’aquesta formació cap a 
sectors productius més dinàmics o amb major demanda 
de treball.

3. Agilitar la tramitació administrativa i resolució de les 
convocatòries per a la realització d’accions formatives 
per tal que es puguin reduir a la meitat els temps actuals 
de resolució.

4. Millorar el funcionament de les meses locals d’ocu-
pació.

5. Ampliar la xarxa de centres de formació per de que 
es garanteixi una adequada oferta formativa que doni 
resposta a les demandes dels diferents sectors profes-
sionals i de tot el territori, tot incrementat els recursos 
destinats a aquests.

B) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

1. Doblar els recursos destinats a la formació de per-
sones demandants d’ocupació per tal que mentre esti-

guin a l’atur o a la recerca de feina, puguin participar 
d’accions formatives que millorin les seves capacitats 
professionals.

2. Doblar els recursos destinats a beques de formació i 
préstecs de formació 

C) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a recolzar els projectes dels nous emprene-
dors doblant els recursos actuals destinats a la promoció 
de l’ocupació autònoma i especialment pel que fa al 
suport a l’establiment de nous emprenedors, el suport 
financer, les subvencions per assistència tècnica i per 
a formació.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2009

Enric Millo i Rocher

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	l’increment	de	la	desocu-
pació	en	el	context	de	crisi	econòmica
Tram. 302-00171/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55862 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 08.05.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta la següent Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’incre-
ment de la desocupació en el context de crisi econòmica 
(300-00207/08).

Moció

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

1. Que el Gabinet de crisi que fa el seguiment específic 
del mercat de treball elabori una diagnosi realista i pre-
cisa de la situació econòmica i laboral a Catalunya.

2. Substanciar en seu parlamentària un debat sobre el 
nou quadre macroeconòmic elaborat per la Conselleria 
d’Economia i Finances en relació a la Llei 15/2008, de 
23 de desembre de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per l’any 2009.

3. Executar i impulsar totes les accions i mesures reco-
llides en l’Acord Estratègic per a la internacionalització, 
la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana 2008-2011.

4. Endegar, sense més dilacions, un paquet d’ajuts per a 
la indústria catalana per a lluitar contra els efectes més 
greus de la crisi econòmica.
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5. Impulsar un conjunt de mesures específiques a curt i 
a mig termini per a solucionar el problema de liquiditat 
de les nostres empreses, més enllà de les anunciades fins 
el present moment, per tal de facilitar el finançament a 
les petites i mitjanes empreses i els autònoms afavorint 
l’accés al crèdit per inversió, circulant i sosteniment de 
l’activitat empresarial.

6. Permetre a l’Institut Català de Finances (ICF) finan-
çar operacions de circulant durant els exercicis 2009 i 
2010 a les empreses que ho sol·licitin.

7. Autoritzar a la Generalitat i a l’ICF a concedir crèdits 
públics a empreses i ajuntaments amb una carència per 
retornar el capital de fins a cinc anys.

8. Crear una Comissió, específicament catalana, de se-
guiment del Pla de rescat del sistema financer per a 
garantir que la liquidesa arribi a les petites i mitjanes 
empreses.

9. Instar al Govern de l’Estat a l’aplaçament de les cotit-
zacions a la Seguretat Social a les empreses de sectors 
en crisi i que mantinguin els seus treballadors en els 
seus llocs de treball.

10. Iniciar, sense més retard i amb recursos substan-
cials, el Pla de desenvolupament de polítiques actives 
que preveu la Llei del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC).

11. Elaborar un Pla personalitzat de seguiment i col-
locació dels treballadors aturats durant més de sis mesos 
per tal de garantir una atenció individualitzada.

12. Elaborar un protocol de recol·locació per a treballa-
dors afectats per tancaments empresarials i expedients 
de regulació d’ocupació.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2009

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

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	infraestructures	es-
tratègiques
Tram. 302-00172/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 55863 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 08.05.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent Moció subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
estratègiques, (Tram. 300-00208/08).

Moció

«1. El Parlament de Catalunya considera que la potenci-
ació del corredor mediterrani, tant viari com ferroviari, 
ha de ser una prioritat estratègia fonamental per a la 
competitivitat de l’economia catalana. En aquest sentit, 
a fi de superar els esculls actualment pendents que en 
poden limitar la plena operativitat, insta el Govern a: 

Corredor ferroviari: 

– Instar el Govern de l’Estat a programar la construc-
ció d’una nova línia d’alta velocitat entre Castelló de la 
Plana i Tarragona i a destinar la línia actual, després 
de desdoblar-la i adaptar-la a ample UIC, al transport 
de mercaderies, per tal que aquestes actuacions puguin 
entrar en funcionament gradualment i ser plenament 
operatives abans de 2014.

Corredor viari: 

– Desbloquejar la construcció de l’autovia B-40, en-
tre Terrassa i Granollers, com a part integrant de l’Eix 
2 del corredor mediterrani, xarxa transeuropea (A-7, 
B-40, C-35, A-2), definit en el Pla d’Infraestructures 
del Transport de Catalunya, amb capacitat suficient per 
permetre l’absorció tant del trànsit d’agitació entre els 
dos Vallès, com del trànsit de llarg recorregut.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incor-
porar els següents elements com premisses bàsiques 
per cloure cap acord definitiu del traspàs dels serveis 
ferroviaris que transcorren íntegrament per Catalunya, 
d’acord amb l’Estatut: 

– El traspàs conjunt dels serveis ferroviari de rodalies i 
de mitja distància de Catalunya.

– La revisió del Pla d’Infraestructures Ferroviàries de 
Rodalies de Barcelona 2008 - 2015, amb l’increment de 
les inversions previstes de 4.000 a 6.135 milions d’euros 
per tal d’afrontar projectes que millorin l’operativitat del 
servei, com la construcció de la Línia Orbital Ferrovi-
ària (Vilanova i la Geltrú - Mataró) o la quadriplicació 
de vies en els accessos nord i sud de Barcelona.

– La capacitat de modificar els termes del Contracte 
Programa entre l’Administració General de l’Estat i 
l’Entitat Pública Empresarial Renfe Operadora 2006 
- 2010, en allò que afecta els serveis de rodalies i mitja 
distància a Catalunya.

– La transferència de la titularitat de les infraestructu-
res ferroviàries interiors de Catalunya i l’encomana de 
l’execució de les obres de millora i el manteniment de 
la xarxa ferroviària d’interès general.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G.P de CiU
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I. Fonaments jurídics

La sol·licitud del present dictamen es fonamenta en la 
necessitat que es valori si els preceptes que s’enumeren 
en l’apartat següent s’ajusten als articles 3, 27 i 149.1, 
apartat 30è, de la Constitució espanyola.

Tanmateix, es creu adient que es valori l’adequació als 
articles 6 (llengua pròpia i llengües oficials), 21 (drets 
i deures en l’àmbit de l’educació), 35 (drets lingüístics 
en l’àmbit de l’ensenyament), i 131 (competències en 
educació) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

II. Preceptes objecte del dictamen

– Títol II: règim lingüístic del sistema educatiu català.

– Títol V: ordenació dels ensenyaments.

– Títol VIII: Professorat i altres professionals dels cen-
tres.

– Títol IX: Direcció i govern dels centres educatius, en 
especial el seu Capítol 3, referent als centres privats no 
concertats.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2009

Daniel Sirera i Bellés, Dolors Montserrat i Culleré, 
Josep Llobet i Navarro, Belen Pajares i Ribas, Àngels 
Olano i Garcia, Francesc Vendrell i Bayona, Montserrat 
Nebrera González, Carina Mejías i Sánchez, Jordi Mon-
tanya i Mias, Joan Bertomeu i Bertomeu, Enric Millo 
i Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, 
Rafael López i Rueda

4. INFORMACIÓ

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud	de	dictamen	al	Consell	Con-
sultiu
Reg. 56066

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, integrants del Grup 
parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que preveu l’article 16, apartat 1, lletra b), en re-
lació a l’article 23, apartat b), de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, sol·liciten 
dictamen de l’alt òrgan consultiu de la Generalitat de 
Catalunya sobre l’adequació a la Constitució espanyola 
de 27 de desembre de 1978 i a l’Estatut d’Autonomia, 
aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, dels 
preceptes del projecte de llei d’Educació de Catalunya 
(N.T. 200-00043/08) que s’annexen en l’apartat II, sobre 
la base dels següents,


