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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 sobre la localització i la identificació 
de les persones desaparegudes durant la Guerra 
Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les 
fosses comunes
Tram. 200-00037/08
Aprovació p. 11

1.10.	 Resolucions

Resolució 477/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la desafectació de la caserna de la 
Guàrdia Civil de Ripoll
Tram. 250-01665/08
Adopció p. 15

Resolució 478/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment del portal Gencat i de la 
llengua catalana com a idioma per defecte en l’accés 
als seus contingut, i sobre la millora de l’accés a 
aquests continguts per mitjà d’aplicacions i ginys
Tram. 250-01675/08
Adopció p. 16

Resolució 479/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la minimització de l’impacte del tanca-
ment de la planta de l’empresa Tyco Electronics Amp 
España, SA, a Berga
Tram. 250-01310/08
Adopció p. 16

Resolució 480/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació del Consell de Treball Autònom 
de Catalunya
Tram. 250-01622/08
Adopció p. 17

Resolució 481/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la incorporació de les entitats municipals 
descentralitzades al Pla d’equipaments culturals de 
Catalunya
Tram. 250-01642/08
Adopció p. 17

Resolució 482/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la declaració del patí català com a 
embarcació genuïna de Cubelles (Garraf)
Tram. 250-01676/08
Adopció p. 18

Resolució 483/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reclamació del retorn dels documents 
esportius de la Generalitat republicana que es troben 
a la biblioteca de l’Institut Nacional d’Educació Física 
de Madrid
Tram. 250-01871/08
Adopció p. 18

Resolució 484/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el retorn dels documents de municipis 
catalans confiscats amb motiu de la Guerra Civil
Tram. 250-01929/08
Adopció p. 19

Resolució 485/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regulació de la pràctica del surf 
d’estel
Tram. 250-01949/08
Adopció p. 19

Resolució 490/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la possibilitat d’establir acords de 
col·laboració per a l’arranjament dels camins rurals 
del parc natural del Delta de l’Ebre amb els ajunta-
ments afectats
Tram. 250-02006/08
Adopció p. 20

1.15.	 Mocions

Moció 55/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la implantació del document de voluntats anti-
cipades i l’atenció sociosanitària al final de la vida
Tram. 302-00175/08
Aprovació p. 20

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’endeutament
Tram. 300-00215/08
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre la dessalinit-
zació en la nova política de l’aigua
Tram. 300-00216/08
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre la política de 
gestió de residus
Tram. 300-00217/08
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre les finances 
de la Generalitat
Tram. 300-00218/08
Substanciació p. 21
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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 creació de la xarxa de 
suport a les dones embarassades amb dificultats
Tram. 202-00068/08
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 gratuïtat del 
transport públic en els desplaçaments per activitats 
escolars
Tram. 250-01186/08
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre la recepció 
de les televisions autonòmiques de titularitat estatal 
amb independència del lloc de residència
Tram. 250-01344/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi de l’estat de conservació de l’edifici de 
l’antic IES Narcís Oller, de Valls (Alt Camp)
Tram. 250-01436/08
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la gratuïtat del transport públic escolar a tota la co-
marca de la Selva
Tram. 250-01531/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou gimnàs del CEIP Salvador Espriu, de Gra-
nollers (Vallès Oriental)
Tram. 250-01553/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció 
del tercer centre d’educació infantil i primària a Sant 
Feliu de Codines (Vallès Oriental)
Tram. 250-01554/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària a Sant Feliu de 
Codines (Vallès Oriental)
Tram. 250-01555/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la provisió de 
Botarell (Baix Camp) amb una biblioteca pública
Tram. 250-01578/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
les esglésies romàniques de l’Alt Penedès en el 
programa «Romànic obert»
Tram. 250-01588/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre el condiciona-
ment de la coberta de la nau i el caputxó del campa-
nar de l’església de Sant Lliser d’Arcalís, a Soriguera 
(Pallars Sobirà)
Tram. 250-01666/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre l’obsequi de 
la seu de Ginebra de les Nacions Unides amb una 
reproducció de l’Esculapi
Tram. 250-01669/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la commemo-
ració del 350è aniversari del Tractat dels Pirineus
Tram. 250-01670/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la defensa dels 
grups de cultura popular i tradicional que fan ús de 
materials pirotècnics
Tram. 250-01684/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre el suport a 
l’organització del tercer campionat nacional de bo-
tifarra
Tram. 250-01722/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la informa-
ció i la sensibilització sobre la llengua pròpia de 
Catalunya als artistes que actuen en equipaments 
culturals
Tram. 250-01750/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la restaura-
ció de l’església de Sant Martí de Tost, a Ribera 
d’Urgellet (Alt Urgell), i la instal·lació d’una còpia 
del baldaquí
Tram. 250-01773/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la silueta del 
toro d’Osborne
Tram. 250-01823/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
i la museïtzació de la Torre del Moro, a Llinars del 
Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01878/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la delimitació 
de les zones vulnerables de contaminació per nitrats 
del Vallès Oriental
Tram. 250-01887/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre l’ajut econòmic 
a l’entitat L’Avenç, d’Esplugues de Llobregat (Baix 
Llobregat), per a la rehabilitació, el millorament de les 
mesures de seguretat i l’adaptació per a persones 
de mobilitat reduïda de l’edifici i el teatre d’aquesta 
entitat
Tram. 250-01944/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
romànic català en la Llista del patrimoni europeu
Tram. 250-01950/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la solució de 
les incidències que mantenen en suspensió el pro-
jecte de reforma integral del casal per a gent gran 
L’Hospitalet - La Florida, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 250-01951/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un sistema d’indicadors periòdics per a mesurar 
a temps real el pluralisme en els informatius diaris i 
programes d’actualitat i entreteniment de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-01968/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels preus d’expropiació per a la construcció del 
canal principal del canal Segarra-Garrigues
Tram. 250-01990/08
Rebuig p. 25
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Proposta de resolució sobre la modificació 
de la normativa reguladora del procediment per a 
l’elecció de càrrecs dels òrgans de les confraries 
de pescadors
Tram. 250-01997/08
Rebuig p. 26

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
Rebuig p. 26

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
Rebuig p. 26

2.10.85.	 Propostes	de	resolució	per	a	crear	co·
missions,	subcomissions	i	grups	de	tre·
ball

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
grup de treball sobre la conciliació de la vida laboral, 
personal i familiar i els usos del temps
Tram. 251-00007/08
Rebuig p. 26

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures urgents necessàries per a 
evitar la regressió del delta de l’Ebre
Tram. 302-00173/08
Rebuig p. 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’impacte pressupostari en les finances 
de la Generalitat de les mesures formulades pel 
Govern de l’Estat
Tram. 302-00174/08
Rebuig p. 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’agricultura i la ramaderia
Tram. 302-00176/08
Rebuig p. 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’articulació i l’impuls de l’Euroregió
Tram. 302-00177/08
Rebuig p. 27

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 del Síndic de Greuges
Tram. 200-00052/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 488) p. 27

Projecte de llei d’aeroports i heliports
Tram. 200-00056/08
Nomenament d’un relator p. 27

Projecte de llei de prevenció i control ambi-
ental de les activitats
Tram. 200-00058/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 28

Projecte de llei de consultes populars per 
via de referèndum de Catalunya
Tram. 200-00059/08
Debat de totalitat p. 28
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Mixt p. 28
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 28
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini per a proposar compareixences p. 28

Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 200-00063/08
Text presentat p. 29

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 43

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
català en el servei telefònic de venda de bitllets en 
línia Linea Renfe
Tram. 250-01970/08
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un protocol de diagnosi precoç de la migranya
Tram. 250-01993/08
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
grup de treball sobre la síndrome de la sensibilitat 
química múltiple
Tram. 250-02024/08
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’horari d’atenció continuada en els centres d’aten-
ció primària de l’Alt Penedès
Tram. 250-02038/08
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la dotació de 
les especialitats de digestologia i traumatologia i 
sobre l’equipament tecnològic del CAP Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-02039/08
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un baixador de ferrocarril a Roda de Barà (Tar-
ragonès)
Tram. 250-02045/08
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un baixador de ferrocarril a Creixell (Tarragonès)
Tram. 250-02046/08
Esmenes presentades p. 46

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
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
llits dels rius i de les rieres
Tram. 250-02051/08
Esmenes presentades p. 47
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Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera C-16 corresponent a l’itinerari 
transeuropeu E-09
Tram. 250-02053/08
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
del Govern en la celebració del Dia Mundial del Te-
atre
Tram. 250-02054/08
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre els corbs ma-
rins de terra endins
Tram. 250-02064/08
Esmenes presentades p. 49

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
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre la neteja dels 
llits de les rieres de Blanes (Selva)
Tram. 250-02066/08
Esmenes presentades p. 50

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
Esmenes presentades p. 50

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
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre les obres de 
condicionament de l’edifici de l’Escola Oficial d’Idi-
omes de Tàrrega (Urgell) i sobre la construcció d’un 
nou edifici per a ubicar-la
Tram. 250-02075/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la reducció 
del servei mèdic del consultori local d’Almatret (Se-
grià)
Tram. 250-02076/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra a les 
regions policials de Pirineu Occidental i de Ponent
Tram. 250-02077/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’establiment 
del servei de trens Avant entre Lleida i Saragossa
Tram. 250-02078/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre els ajuts al 
sector del suro
Tram. 250-02079/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el respecte i la 
defensa dels drets humans a Colòmbia
Tram. 250-02080/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures especials de vigilància per a millorar la 
seguretat del transport de mercaderies i dels tu-
rismes
Tram. 250-02082/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
i les característiques tècniques del projecte de cen-
tral tèrmica de Mequinensa (Baix Cinca)
Tram. 250-02083/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la creació de 
places de llar residència per a persones amb dis-
capacitats psíquiques a la Bisbal d’Empordà (Baix 
Empordà)
Tram. 250-02084/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
pla educatiu d’entorn per al sector de Pont Major, 
de Girona
Tram. 250-02085/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la dotació econòmica destinada als plans educatius 
d’entorn de Girona
Tram. 250-02086/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
la demolició del viaducte ferroviari en el projecte de 
soterrament del tren d’alta velocitat a Girona
Tram. 250-02087/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un centre d’educació infantil i primària a Sils 
(Gironès)
Tram. 250-02088/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a la regió 
policial de Girona
Tram. 250-02089/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de dia per a gent gran a les Cotxeres de 
Borbó, a Barcelona
Tram. 250-02090/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de llei relatiu a la implantació de parcs 
eòlics i instal·lacions fotovoltaiques
Tram. 250-02091/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
diverses mesures de seguretat a la via pública per a 
reduir la sinistralitat de motoristes i ciclistes
Tram. 250-02092/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de tanques de seguretat al tram entre Reus i Cam-
brils de la carretera TV-3141
Tram. 250-02093/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
Premià de Mar com a municipi prioritari en el Pla 
de regeneració de platges del Baix Maresme i en 
la realització d’obres d’emergència per a pal·liar els 
efectes dels temporals
Tram. 250-02094/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la regulació de 
l’ocupació temporal de les carreteres per a l’exercici 
de la prostitució
Tram. 250-02095/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54
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Proposta de resolució sobre l’augment de 
la freqüència de pas i la modernització dels trens de 
la línia de Manresa
Tram. 250-02096/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de càmeres de videovigilància a la zona on es con-
centra la venda de droga al barri de la Trinitat Vella 
de Barcelona
Tram. 250-02097/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius policials i la instal·lació de càmeres de 
videovigilància als passadissos habilitats a la zona 
de les obres del traçat del tren d’alta velocitat als dis-
trictes de Sant Andreu i Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-02098/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la revocació de 
l’Ordre ministerial del 27 d’abril de 2007 i la cessió 
sense condicions del castell de Montjuïc a l’Ajunta-
ment de Barcelona i sobre la planificació del Centre 
per la Pau de Montjuïc per a evitar la duplicitat de 
funcions i actuacions amb l’Institut Català Internaci-
onal per la Pau
Tram. 250-02099/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un protocol i la formació de professionals per a 
comunicar males notícies als familiars i coneguts 
de les víctimes d’accidents
Tram. 250-02100/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la realització 
d’una campanya per a augmentar el consum de la 
carn de xai
Tram. 250-02101/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la dotació de 
Tàrrega (Urgell) amb un edifici adequat per a l’Escola 
Oficial d’Idiomes
Tram. 250-02102/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció dels accessos a l’ermita de Santa Creu de Creixà, 
a Piera (Anoia), la instal·lació de panells d’informació 
i la recuperació de les campanes de l’ermita
Tram. 250-02103/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la reparació 
dels talussos de l’autovia A-2 a Montmaneu (Anoia) i 
el finançament del cost dels peatges en els trajectes 
alternatius mentre durin les obres
Tram. 250-02104/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la construc-
ció del CEIP Agnès, de Sitges (Garraf), i sobre la 
instal·lació d’una protecció acústica que hi redueixi 
l’impacte de l’autopista C-32
Tram. 250-02105/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la prohibició 
de circular amb tractor els dies festius
Tram. 250-02106/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels 
horaris de l’aeri que connecta Olesa de Montserrat 
i Esparreguera als horaris de l’estació d’Olesa de 
Montserrat de Ferrocarrils de la Generalitat perquè 
el temps d’espera no superi els cinc minuts
Tram. 250-02107/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre l’adopció com 
a himne de l’Organització de les Nacions Unides 
l’escrit per W. H. Auden i compost per Pau Casals 
el 1971
Tram. 250-02108/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una àrea empresarial estratègica a Ripoll
Tram. 250-02110/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre l’adquisició i la 
promoció, per mitjà de l’Institut Català del Sòl, de les 
parcel·les del nou sector industrial de la Barricona, 
de Ripoll
Tram. 250-02111/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la protecció i la seguretat al medi rural dels municipis 
del Tarragonès
Tram. 250-02112/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la protecció i la seguretat al medi rural dels municipis 
de l’Alt Camp
Tram. 250-02113/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la protecció i la seguretat al medi rural dels municipis 
de la Conca de Barberà
Tram. 250-02114/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la protecció i la seguretat al medi rural dels municipis 
del Baix Penedès
Tram. 250-02115/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la construc-
ció del nou CEIP Serralavella, d’Ullastrell (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-02116/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre els canvis en 
els sistemes de finançament extrapressupostari de 
les infraestructures
Tram. 250-02117/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la dotació 
suficient d’efectius a les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra de la regió policial de Ponent
Tram. 250-02118/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’atenció te-
lefònica en català en la campanya de la declaració 
de la renda
Tram. 250-02119/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la 
publicitat d’una pàgina web de l’Oficina de Garanties 
Lingüístiques
Tram. 250-02120/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’inici immediat 
de la remodelació integral del casal per a gent gran 
de l’avinguda del Masnou, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 250-02121/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de telefonia mòbil de l’operadora Movistar a tots els 
nuclis del terme municipal d’Alins (Pallars Sobirà)
Tram. 250-02122/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58
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Proposta de resolució sobre l’augment de 
l’aportació econòmica a l’IES Comte Guifré, de Per-
pinyà (Rosselló)
Tram. 250-02123/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la restricció del 
pas de camions pel túnel de Bracons
Tram. 250-02124/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la incentivació 
i la remuneració de l’activitat ramadera extensiva i 
de pasturatge als boscos
Tram. 250-02125/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre l’etiquetatge 
de la carn de xai
Tram. 250-02126/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre el Pla especial 
de protecció del medi natural i del paisatge dels 
Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-02127/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la intensifica-
ció de la vigilància policíaca a les zones agrícoles 
de l’alt Maresme
Tram. 250-02128/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de l’oferta del batxillerat nocturn a l’IES Jaume 
Callís, de Vic (Osona)
Tram. 250-02129/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de la Delegació Territorial del Govern 
a la Catalunya Central i l’establiment de serveis 
territorials dels departaments de la Generalitat a 
Igualada (Anoia)
Tram. 250-02130/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la connectivitat 
i l’accessibilitat de l’estació del tren d’alta velocitat 
del Camp de Tarragona
Tram. 250-02131/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la solució dels 
problemes del programa informàtic SAGA de gestió 
dels centres educatius
Tram. 250-02132/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
trajecte i l’augment de la freqüència de pas del tren 
Avant a les estacions de Barcelona i Lleida
Tram. 250-02133/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de desdoblament de la carretera C-66 entre 
Banyoles i Besalú
Tram. 250-02134/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou centre d’educació infantil i primària a Sils 
(Selva)
Tram. 250-02135/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’acords entre el Departament d’Educació i Casa 
Sefarad per a programar la formació d’ensenyants 
catalans en l’episodi històric de l’Holocaust
Tram. 250-02136/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la reorientació 
dels centres especials de treball i sobre la defensa 
dels drets socials de llurs treballadors
Tram. 250-02137/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’estudis sobre la síndrome del despoblament mas-
siu de les abelles, els ajuts als apicultors i la creació 
d’una marca col·lectiva per a la mel
Tram. 250-02138/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la cobertura pel risc d’impagament de rendes dels 
contractes de lloguer d’habitatges
Tram. 250-02139/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre els ajuts per 
a la retirada i el tractament d’elements i estructures 
d’edificis que continguin amiant
Tram. 250-02140/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la plantilla de l’oficina de correus de Sant Vicenç de 
Castellet (Bages)
Tram. 250-02141/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució de suport a la candi-
datura d’Igualada i Òdena (Anoia) per a l’emplaça-
ment de l’aeroport corporatiu de Catalunya
Tram. 250-02142/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de noves línies de transport marítim de curta distàn-
cia entre els ports mediterranis i sobre l’atorgament 
d’ajuts comunitaris
Tram. 250-02144/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per al millorament i la coordinació dels ser-
veis públics de transport a l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-02145/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa de les obres de l’estació de tren de Cubelles 
(Garraf)
Tram. 250-02146/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament d’una residència per a 
persones amb discapacitats a Cubelles (Garraf)
Tram. 250-02147/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la construcció 
del quart cinturó com a via ràpida de gran capaci-
tat
Tram. 250-02148/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre l’oferiment 
d’alternatives a l’acomiadament per als treballadors 
afectats per l’expedient de regulació d’ocupació 
d’Ercros
Tram. 250-02149/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la priorització 
dels projectes de rehabilitació i dinamització del 
nucli antic de Cunit (Baix Penedès) en la pròxima 
convocatòria d’ajuts del fons establert per la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial
Tram. 250-02150/08
Presentació p. 67
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Proposta de resolució sobre la manca de 
places de primer curs d’educació infantil en diversos 
municipis del Vallès Oriental
Tram. 250-02151/08
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un gimnàs al CEIP Galileo Galilei, del Prat de Llo-
bregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-02152/08
Presentació p. 68

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’impacte pressupostari en les finances 
de la Generalitat de les mesures formulades pel 
Govern de l’Estat
Tram. 302-00174/08
Esmenes presentades p. 69

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’adopció de mesures per a regular el dret 
a la interrupció del tractament del suport vital
Tram. 302-00175/08
Esmenes presentades p. 70

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’agricultura i la ramaderia
Tram. 302-00176/08
Esmenes presentades p. 71

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’articulació i l’impuls de l’Euroregió
Tram. 302-00177/08
Esmenes presentades p. 71

4.	 INFORMACIÓ

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci·
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
343/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalitza-
ció 3/2008, referent a l’Hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta, corresponent al 2006
Tram. 290-00299/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

Control del compliment de la Resolució 
346/VIII, sobre la commemoració de Narcís Mon-
turiol
Tram. 290-00302/08
Sol·licitud de pròrroga p. 73
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 73

Control del compliment de la Resolució 
363/VIII, sobre l’ampliació, la remodelació i la millora 
del tram de la N-420 entre la nova variant de Falset 
i el coll de la Teixeta
Tram. 290-00314/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 
364/VIII, sobre la programació de l’execució de les 
obres de construcció del túnel de la Bonaigua
Tram. 290-00315/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 
366/VIII, sobre el manteniment dels trens de mitjana 
distància entre les comarques de l’interior del Camp 
de Tarragona i Valls i Sant Vicenç de Calders, i sobre 
la construcció del ramal de Picamoixons
Tram. 290-00317/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 
367/VIII, sobre la necessitat de mantenir els ser-
veis bàsics necessaris a les estacions de la Ribera 

d’Ebre per tal de garantir-hi l’evacuació en el cas 
d’una emergència nuclear
Tram. 290-00318/08
Sol·licitud de pròrroga p. 75
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 75

Control del compliment de la Resolució 
374/VIII, sobre les inscripcions de les defuncions 
en el Registre Civil
Tram. 290-00319/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 
370/VIII, sobre l’impuls de mesures per a abordar el 
fenomen de la prostitució
Tram. 290-00320/08
Sol·licitud de pròrroga p. 76
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 76

Control del compliment de la Resolució 
371/VIII, sobre la reforma dels preceptes sobre la 
propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya
Tram. 290-00321/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

Control del compliment de la Resolució 
372/VIII, sobre el traspàs de les competències rela-
tives als jutjats de pau
Tram. 290-00324/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

Control del compliment de la Resolució 
373/VIII, sobre l’adequació del Pla bàsic d’emer-
gència nuclear per a crear una estructura directiva 
coordinada dels plans d’emergència de Tarragona
Tram. 290-00325/08
Sol·licitud de pròrroga p. 78
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 78

Control del compliment de la Resolució 
375/VIII, sobre la formació dels metges forenses en 
malalties mentals
Tram. 290-00326/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 78

Control del compliment de la Resolució 
376/VIII, sobre els serveis de mediació intercultural 
dels centres de salut
Tram. 290-00327/08
Sol·licitud de pròrroga p. 79
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 80

Control del compliment de la Resolució 
377/VIII, sobre la reducció de les llistes d’espera 
a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Ma-
resme)
Tram. 290-00328/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 80

Control del compliment de la Resolució 
378/VIII, sobre la xarxa d’hospitals d’utilització pú-
blica
Tram. 290-00329/08
Sol·licitud de pròrroga p. 81
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 81

Control del compliment de la Resolució 
390/VIII, sobre l’elaboració d’un informe relatiu a 
l’aplicació a Catalunya de la Convenció dels drets 
de l’infant
Tram. 290-00339/08
Sol·licitud de pròrroga p. 81
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 81

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen·
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Cultural amb el conseller de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació sobre les polítiques del 



22 de juny de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 492

8

SUMARI

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
davant la revisió del pacte de govern d’entesa
Tram. 354-00251/08
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Educació i Universitats amb el conseller 
d’Educació sobre la política de professorat per al 
curs 2009-2010
Tram. 354-00266/08
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Educació i Universitats amb el conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa sobre la im-
plantació, el curs 2009-2010, del màster universitari 
en formació del professorat d’educació secundària 
obligatòria i batxillerat, formació professional i ense-
nyament d’idiomes
Tram. 354-00267/08
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Cultural amb el conseller de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació sobre el Pla d’Equipa-
ments Culturals de Catalunya (PECCat 2009-2019) 
i el seu finançament
Tram. 354-00268/08
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat amb el vicepresi-
dent del Govern sobre la gestió dels recursos desti-
nats a l’àmbit de la cooperació per part de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Tram. 354-00272/08
Sol·licitud i tramitació p. 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat amb el vicepresi-
dent del Govern sobre la transparència en la gestió 
de les polítiques en matèria de cooperació al de-
senvolupament
Tram. 354-00273/08
Sol·licitud i tramitació p. 82

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Institut Ramon Llull davant la Comissió de Política 
Cultural perquè expliqui la participació de Catalunya 
a la Biennal de Venècia
Tram. 356-00468/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de la directora 
de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Po-
lítica Cultural perquè expliqui el projecte de convertir 
el canal 33 en un canal de televisió cultural
Tram. 356-00469/08
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Creu Roja de Catalunya davant la Comissió 
de Benestar i Immigració perquè exposin les cam-
panyes que duu a terme aquesta entitat
Tram. 356-00471/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions Professionals 
de Teràpies Naturals i de la Cultura de la Salut - TE-
NACAT davant la Comissió de Salut perquè donin a 
conèixer l’estudi sobre l’ús de teràpies naturals fet 
per la Federació
Tram. 356-00472/08
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Joel Joan, 
president del Col·legi de Directors de Cinema de 
Catalunya, davant la Comissió de Política Cultural 

perquè exposi els objectius de la nova junta directiva 
d’aquesta entitat amb relació al futur del cinema
Tram. 356-00473/08
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions de Gent Gran 
de Catalunya perquè exposin els resultats de la in-
vestigació sobre maltractaments econòmics a gent 
gran en el període 2006-2007
Tram. 356-00474/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Fèlix Mar-
tínez i Gistau, president de l’Associació de Produc-
tors, Elaboradors i Comercialitzadors de Produc-
tes Agroalimentaris Ecològics, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a informar 
sobre el posicionament de l’Associació amb relació 
al monopoli de certificació pública del sector de l’ali-
mentació ecològica
Tram. 356-00475/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Abbad, directora del centre de TVE a Catalunya, da-
vant la Comissió de Política Cultural perquè informi 
sobre la commemoració del cinquantè aniversari de 
TVE a Catalunya i sobre el projecte d’emplaçar a 
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) la gestió i 
la producció del futur canal cultural de TVE
Tram. 356-00476/08
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge perquè expliqui les actua-
cions relatives a la nova política de l’aigua
Tram. 356-00477/08
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants d’Unió de Pagesos davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè exposin la 
problemàtica derivada de l’assetjament psicològic 
rural (mobbing rural)
Tram. 356-00488/08
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Biodièsel da-
vant la Comissió de Medi Ambient i Habitatge perquè 
exposi la situació del sector i les possibilitats de 
promoció del biodièsel
Tram. 356-00489/08
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de David Mi-
noves i Llucià, director general de Cooperació al 
Desenvolupament i Acció Humanitària, davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar 
sobre la transparència en la gestió de les polítiques 
de cooperació al desenvolupament
Tram. 356-00490/08
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Felip 
i Ventura, director de l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament, davant la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre la 
transparència en la gestió de les polítiques de coo-
peració al desenvolupament
Tram. 356-00491/08
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de Mònica 
Terribas i Sala, directora de Televisió de Catalunya, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
expliqui el projecte de convertir el Canal 33 en un 
canal cultural
Tram. 356-00492/08
Sol·licitud p. 85
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Sol·licitud de compareixença del director 
de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre el seu projecte per a Catalunya 
Ràdio
Tram. 356-00493/08
Sol·licitud p. 85

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

Compareixença de Jaume Puig, gerent del 
Gremi d’Àrids de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de prevenció i control ambiental de les acti-
vitats
Tram. 353-00560/08
Substanciació p. 86

Compareixença d’Antoni Choy, 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 
ambiental de les activitats
Tram. 353-00561/08
Substanciació p. 86

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 
ambiental de les activitats
Tram. 353-00562/08
Substanciació p. 86

Compareixença de Vicenç Moreno, presi-
dent de la Comissió de Medi Ambient de PIMEC, 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats
Tram. 353-00563/08
Substanciació p. 86

Compareixença de Josep Maria Matas, se-
cretari general de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques, amb relació al Projecte de llei de pre-
venció i control ambiental de les activitats
Tram. 353-00564/08
Substanciació p. 86

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
Substanciació p. 86

Compareixença de Joan Ramon Bover, 
president de l’Associació d’Entitats Ambientals de 
Control, amb relació al Projecte de llei de prevenció 
i control ambiental de les activitats
Tram. 353-00566/08
Substanciació p. 87

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
Substanciació p. 87

Compareixença d’Antoni Zabalza i d’Alba 
Cabañas, membre del Comitè Executiu i directora 
del Departament 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
Substanciació p. 87

Compareixença de Josep Pere Colat, pre-
sident de la Federació de Cooperatives Agràries de 

Catalunya, amb relació al Projecte de llei de preven-
ció i control ambiental de les activitats
Tram. 353-00569/08
Substanciació p. 87

Compareixença de Joan Vallvé, degà del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de prevenció i control am-
biental de les activitats
Tram. 353-00570/08
Substanciació p. 87

Compareixença d’una representació de 
l’Asociación Española de Operadores de Telecomu-
nicaciones (REDTEL), amb relació al Projecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats
Tram. 353-00571/08
Substanciació p. 87

Compareixença del president del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats
Tram. 353-00572/08
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Advocats amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats
Tram. 353-00573/08
Substanciació p. 88

Compareixença de Joan Ribó, degà del Col-
legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats
Tram. 353-00574/08
Substanciació p. 88

Compareixença de representants de l’As-
sociació Catalana d’Enginyeries i Consultories 
Mediambientals amb relació al Projecte de llei de 
prevenció i control ambiental de les activitats
Tram. 353-00575/08
Substanciació p. 88

Compareixença de representants de l’As-
sociació Eòlica de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de prevenció i control ambiental de les 
activitats
Tram. 353-00576/08
Substanciació p. 88

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. 353-00577/08
Substanciació p. 88

Compareixença de Josep París i Piqué, 
president de la Comunitat General de Regants del 
Canal Segarra-Garrigues, davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca perquè exposi el seu 
criteri sobre les obres del canal i el seguiment de la 
declaració d’impacte ambiental, sobre l’acceptació 
de la posada en funcionament dels regadius i sobre 
la directiva europea de protecció d’ocells esteparis
Tram. 357-00235/08
Substanciació p. 89

Compareixença d’Imma Tubella Casadevall, 
rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, davant 
la Comissió d’Educació i Universitats perquè informi 
de les actuacions de la Universitat en compliment de 
l’article 8 de la Llei 3/1995, de reconeixement de la 
Universitat Oberta de Catalunya
Tram. 357-00241/08
Substanciació p. 89

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Discapacitats de Montcada i Reixac davant 
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la Comissió de Benestar i Immigració per a presentar 
l’entitat i exposar-ne els objectius
Tram. 357-00246/08
Substanciació p. 89

Compareixença d’una representació de Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè 
exposi la situació derivada de l’assetjament psico-
lògic rural («mobbing» rural)
Tram. 357-00285/08
Substanciació p. 89

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
Substanciació p. 89

Compareixença del director de l’Institut 
Ramon Llull davant la Comissió de Política Cultural 
perquè expliqui la participació de Catalunya a la 
Biennal de Venècia
Tram. 357-00321/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Joel Joan, president del 
Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya, da-
vant la Comissió de Política Cultural perquè exposi 
els objectius de la nova junta directiva d’aquesta 
entitat amb relació al futur del cinema
Tram. 357-00322/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Montserrat Abbad, di-
rectora del centre de TVE a Catalunya, davant la 
Comissió de Política Cultural perquè informi sobre 
la commemoració del cinquantè aniversari de TVE 
a Catalunya i sobre el projecte d’emplaçar a Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental) la gestió i la 
producció del futur canal cultural de TVE
Tram. 357-00323/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Fèlix Martínez i Gistau, 
president de l’Associació de Productors, Elaboradors 
i Comercialitzadors de Productes Agroalimentaris 
Ecològics, davant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca per a informar sobre el posicionament 
de l’Associació amb relació al monopoli de certifica-
ció pública del sector de l’alimentació ecològica
Tram. 357-00324/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de representants de Creu 
Roja de Catalunya davant la Comissió de Benestar i 
Immigració perquè exposin les campanyes que duu 
a terme aquesta entitat
Tram. 357-00325/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
perquè exposin els resultats de la investigació sobre 
maltractaments econòmics a gent gran en el període 
2006-2007
Tram. 357-00326/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

NOTES

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei	sobre	la	localització	i	la	identificació	
de	les	persones	desaparegudes	durant	
la	Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista,	i	
la	dignificació	de	les	fosses	comunes
Tram. 200-00037/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 58, 17.06.2009, DSPC-P 85

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de 
juny de 2009, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
d’Afers Institucionals referent al Projecte de llei sobre 
la localització i la identificació de les persones desapa-
regudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista 
(tram. 200-00037/08) i les esmenes reservades pels 
grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei sobre la localització i la identificació de 
les persones desaparegudes durant la Guerra 
Civil i la dictadura franquista, i la dignificació 
de les fosses comunes

Preàmbul

El poble de Catalunya històricament ha fonamentat la 
seva identitat col·lectiva en valors com la llibertat, la 
justícia i la igualtat, i també en el respecte a la dignitat 
de les persones. L’article 4.1 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya disposa que «els poders públics de Catalunya 
han de promoure el ple exercici de les llibertats i els 
drets que reconeixen aquest Estatut, la Constitució, la 
Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, 
el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans 
i els altres tractats i convenis internacionals subscrits 
per Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i les 
llibertats fonamentals». L’article 54 de l’Estatut d’au-
tonomia disposa que «la Generalitat i els altres poders 
públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment 
de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni 
col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels 
drets i les llibertats democràtiques» i, alhora, els insta 

a «adoptar les iniciatives institucionals necessàries per 
al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans 
que han patit persecució com a conseqüència de la de-
fensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya». 
Així mateix, estableix que la Generalitat ha de vetllar 
pel «reconeixement de totes les persones que han patit 
persecució a causa de llurs opcions personals, ideolò-
giques o de consciència».

Per tant, aquesta llei, que s’inscriu en el marc de la De-
claració universal de drets humans i els tractats i acords 
internacionals sobre els drets a què fa referència l’article 
4.1 de l’Estatut d’autonomia, emana directament del dit 
article 54, i l’acompleix en els dos aspectes que asse-
nyala l’Estatut: reconèixer i rehabilitar la memòria de 
tots els que van patir «persecució com a conseqüència 
de la defensa de la democràcia i l’autogovern de Cata-
lunya» o «a causa de llurs opcions personals, ideològi-
ques o de consciència». En aquest sentit, aquesta llei és 
complementària de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, 
del Memorial Democràtic, i, al mateix temps, concreta 
normativament la Moció 217/VI del Parlament, del 27 
de març de 2003, sobre la recuperació de la memòria 
històrica, especialment pel que fa al reconeixement de 
les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
postguerra. Aquesta moció insta el Govern a culminar 
el mapa de tots els llocs on hi ha fosses comunes a Ca-
talunya, incloent-hi el treball de camp corresponent, a 
elaborar un cens de les persones desaparegudes a Ca-
talunya durant la Guerra Civil i la postguerra immedi-
ata que puguin estar enterrades de manera irregular o 
en fosses comunes, a preveure els mitjans materials i 
personals necessaris per a rescatar i classificar les res-
tes humanes, a dur a terme els treballs de recuperació 
per mitjà de l’exhumació de les restes humanes de les 
fosses comunes i a dignificar les fosses comunes loca-
litzades perquè les noves generacions puguin mantenir 
viva una part de llur memòria. Finalment, aquesta llei 
dóna cobertura a la tasca iniciada per la Generalitat per 
a recuperar la memòria històrica de totes les persones 
que van ésser executades i enterrades en fosses comunes 
durant la Guerra Civil i la postguerra i, alhora, reconeix 
el dret dels familiars a demanar-ne la recuperació de les 
restes i a disposar-ne la destinació.

El cop d’estat del 18 de juliol de 1936 contra el Govern 
constitucional de la Segona República, representat a Ca-
talunya pel Govern de la Generalitat, va donar pas a una 
llarga i cruenta guerra civil que, en ambdues rereguar-
des, es va traduir en un esclat de violència que va costar 
la vida a desenes de milers de persones. Especialment 
entre els mesos de juliol i desembre del 1936, es van 
generalitzar les detencions arbitràries, les tortures, les 
execucions extrajudicials i les inhumacions clandesti-
nes. Una vegada acabada la Guerra Civil, la repressió 
institucionalitzada pels vencedors en forma de consells 
de guerra sense garanties jurídiques va continuar durant 
una llarga postguerra.

La primera acció per a recuperar, dignificar i identificar 
les restes de les víctimes de les execucions extrajudici-
als i de les inhumacions clandestines a Catalunya va 
ésser efectuada pel Tribunal de Cassació de Catalunya 
el 1937, a instàncies del Govern de la Generalitat. En 
el cas de les autoritats rebels, les primeres disposicions 
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c) Satisfer el dret de la societat a conèixer la veritat dels 
fets esdevinguts durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista i les circumstàncies en què, durant aquest 
període, es van produir desaparicions de persones i es 
van cometre vulneracions dels drets humans. 

Article 2. Localització i identificació de les per-
sones desaparegudes 

1. L’Administració de la Generalitat ha de procurar lo-
calitzar i, si escau, recuperar i identificar les persones 
desaparegudes en campanya, en captivitat o de manera 
forçada, durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, 
el parador de les quals s’ignori.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per desaparició 
forçada de persones l’arrest, la detenció, el segrest o 
qualsevol altra forma de privació de llibertat de per-
sones per part dels poders públics o d’organitzacions 
polítiques o sindicals o amb llur autorització, suport o 
aquiescència, seguit de la negativa a admetre aquesta 
privació de llibertat o a donar informació sobre el destí 
o el parador d’aquestes persones, amb la intenció de 
deixar-les fora de l’empara de la llei.

Article 3. Persones i entitats legitimades per a 
instar la recerca i la localització de les perso-
nes desaparegudes 

1. Les persones i les entitats legitimades per a instar la 
recerca i la localització de les persones desaparegudes, 
a més de l’Administració de la Generalitat i l’Adminis-
tració local, en exercici de les competències que els són 
pròpies, són les següents: 

a) Les persones que n’han estat cònjuges, les que hi han 
estat vinculades per una relació de convivència anàloga 
a la conjugal, els descendents directes i els parents con-
sanguinis o per adopció.

b) Les entitats privades sense ànim de lucre que com-
pleixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya i 
que, entre llurs finalitats estatutàries, inclouen aquest 
tipus d’activitats o, en general, la recerca històrica.

2. Les despeses derivades de les actuacions per a la 
recerca i la localització de les persones inscrites en el 
Cens de persones desaparegudes, en els termes esta-
blerts per aquesta llei, són a càrrec de l’Administració 
de la Generalitat, d’acord amb les seves disponibilitats 
pressupostàries, i sens perjudici de l’aportació d’altres 
administracions i institucions públiques i privades.

Article 4. Cens de persones desaparegudes

1. El Cens de persones desaparegudes es configura 
com un registre administratiu de caràcter públic en el 
qual s’han d’inscriure les dades de les persones desa-
paregudes a què fa referència l’article 2.1, que puguin 
permetre’n la localització i, si escau, la identificació, i 
en relació amb les quals s’hagi sol·licitat l’actuació de 
l’Administració de la Generalitat. 

2. La inscripció en el Cens de persones desaparegudes 
es duu a terme amb el consentiment exprés i per escrit 
de la persona sol·licitant.

sobre les exhumacions i els trasllats de les restes i sobre 
les persones desaparegudes es van adoptar a l’octubre 
del 1936 i es van ampliar un cop acabada la guerra, però 
només van afectar, en aquest darrer cas, les víctimes 
de la repressió republicana, cosa que va condemnar a 
l’oblit les víctimes de la repressió franquista, les restes 
mortals de les quals es troben encara ara, molt sovint, 
en fosses comunes de localització no sempre conegu-
da. Es troben en una situació similar nombroses fosses 
de soldats de l’exèrcit republicà i de l’exèrcit franquista 
prop de les línies dels fronts, dels hospitals de campanya 
i dels hospitals militars. 

Així doncs, la majoria de les persones executades en 
territori republicà van ésser localitzades, exhumades, 
identificades i enterrades a llurs llocs d’origen, des-
prés de la Guerra Civil, d’acord amb les disposicions 
dictades el 1936. Per contra, molts ciutadans execu-
tats per la dictadura de Franco van restar exclosos de 
les disposicions esmentades. Aquesta diferència en el 
tracte legal rebut per les víctimes de la repressió va 
causar a llurs familiars un patiment addicional que 
s’ha prolongat fins avui, i per a ells encara constitueix 
una vulneració del principi d’igualtat reconegut per 
l’article 14 de la Constitució espanyola, que estableix 
la igualtat «davant la llei, sense que pugui prevaler 
cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, reli-
gió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social».

En conseqüència, l’objectiu principal i prioritari d’a-
questa llei és localitzar i, si escau, recuperar i identifi-
car les restes de les persones, tant civils com militars, 
que van desaparèixer i de les que van ésser executades 
i enterrades en fosses comunes durant la Guerra Civil 
i la dictadura franquista, per a reconèixer-ne la dig-
nitat amb independència de les opcions ideològiques, 
personals o de consciència que els van fer víctimes de 
la repressió. Per acomplir aquest objectiu, escau crear 
el marc jurídic i els mecanismes necessaris per a lo-
calitzar i identificar les persones desaparegudes: entre 
altres, un cens de persones desaparegudes, mapes de 
fosses i mesures per a senyalitzar i dignificar espais. 
La Llei també reconeix el dret dels familiars de les 
persones desaparegudes a instar-ne la recuperació de 
les restes i a disposar-ne la destinació. D’aquesta ma-
nera, la Llei fa efectiu el dret de la societat a conèixer 
la veritat dels fets del passat, per dura que sigui, i les 
circumstàncies en les quals es van produir les desa-
paricions i es van cometre les vulneracions dels drets 
humans durant la Guerra Civil i la postguerra, i con-
tribueix així a la reparació del dolor de les víctimes.

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és: 

a) Localitzar les persones desaparegudes durant la 
Guerra Civil i la dictadura franquista per a reconèixer-
ne la dignitat i fer efectius els drets de llurs familiars a 
obtenir informació sobre llur destí i, si escau, a recupe-
rar-ne i a identificar-ne les restes.

b) Senyalitzar i dignificar els llocs dels enterraments i 
recuperar-los com a espais de memòria.
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2. Les actuacions per a recuperar i identificar les perso-
nes desaparegudes a què fa referència l’apartat 1 s’han 
d’emprendre per iniciativa del departament competent 
en matèria de memòria democràtica, tenint en compte el 
resultat de les actuacions de localització dutes a terme i 
la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions.

3. Poden instar les actuacions per a recuperar i iden-
tificar les persones desaparegudes a què fa referència 
l’apartat 1, a més de l’Administració de la Generalitat 
i l’Administració local, en exercici de les competèn-
cies que els són pròpies, les persones i les entitats se-
güents: 

a) Les persones que n’han estat cònjuges, les que hi han 
estat vinculades per una relació de convivència anàlo-
ga a la conjugal, els descendents directes i els parents 
consanguinis o per adopció, fins al tercer grau de pa-
rentiu.

b) Les entitats privades sense ànim de lucre que com-
pleixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya i 
que, entre llurs finalitats estatutàries, inclouen aquest 
tipus d’activitats o, en general, la recerca històrica, quan 
actuïn en nom d’aquelles persones.

4. Les sol·licituds per a emprendre les accions regu-
lades per aquest article han d’anar acompanyades de 
les proves documentals o de la relació d’indicis que les 
justifiquin.

5. L’Administració de la Generalitat ha de comunicar 
la iniciació o no de les actuacions a les persones o les 
institucions a què fa referència l’apartat 3. En el cas 
que no s’emprenguin les actuacions, els n’ha d’indicar 
els motius i els recursos administratius que s’hi poden 
interposar.

6. L’Administració de la Generalitat ha de comunicar a 
l’autoritat judicial competent les troballes de restes de 
persones desaparegudes.

7. S’han de determinar, per via reglamentària, les condi-
cions i els procediments pertinents per a garantir que les 
persones i entitats a què fa referència l’apartat 3 puguin 
recuperar les restes per a traslladar-les. Amb aquesta 
finalitat, l’Administració de la Generalitat pot establir 
un sistema de bancs de dades. Les restes que hagin estat 
traslladades i no siguin reclamades han d’ésser inhuma-
des en el cementiri corresponent al terme municipal en 
què es van trobar.

8. Durant els procediments de recuperació, identificació 
i destinació final de les restes de les persones desapare-
gudes, cal respectar en tot moment el dret a la intimi-
tat, la dignitat, les conviccions religioses, filosòfiques o 
culturals i el dolor dels familiars.

Article 8. Actuacions per a localitzar, recupe-
rar i identificar restes de persones desaparegu-
des i per a senyalitzar i dignificar espais 

1. Les actuacions per a localitzar i, si escau, recuperar 
i identificar restes de persones desaparegudes, i per a 
senyalitzar i dignificar espais, requereixen, en tots els 
casos, els estudis històrics, arqueològics i antropològics 
pertinents, que poden incloure prospeccions, excava-
cions, estudis analítics i recollida de testimonis, per a 

3. S’han d’establir, per via reglamentària, les dades de 
les persones desaparegudes i les circumstàncies de la 
desaparició que han d’ésser objecte d’inscripció en el 
Cens, i també els models dels formularis, en suport pa-
per i en suport electrònic, que s’han d’utilitzar.

Article 5. Protecció de dades de caràcter per-
sonal

L’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que es-
tableix la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament 
que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 1720/2007, 
del 21 de desembre, ha d’adoptar les mesures tècniques 
i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat 
de les dades de caràcter personal associades al Cens de 
persones desaparegudes que no tinguin caràcter públic 
i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés 
no autoritzat, tenint en compte la tecnologia disponible, 
la naturalesa de les dades especialment protegides i els 
riscos a què es troben exposades. Respecte a aquestes 
dades, l’Administració de la Generalitat ha d’adoptar 
mesures de seguretat de nivell alt.

Article 6. Mapes de localització

1. L’Administració de la Generalitat, amb la col-
laboració, si escau, d’altres institucions públiques o 
privades sense ànim de lucre que tenen la recerca his-
tòrica i arqueològica entre llurs finalitats estatutàries, 
ha d’elaborar els mapes en què han de figurar les àrees 
dins el territori de Catalunya en les quals es localitzen 
o, d’acord amb les dades disponibles, es presumeix que 
es poden localitzar les restes de les persones a què fa 
referència l’article 2.1.

2. La documentació cartogràfica i geogràfica amb les 
localitzacions a què fa referència l’apartat 1 i les in-
formacions complementàries disponibles han d’estar a 
disposició de les persones interessades i del públic en 
general, en suport analògic i digital, en els termes que 
es determinin per via reglamentària.

3. Les àrees incloses en els mapes a què fa referència 
l’apartat 1 han d’ésser objecte d’una preservació espe-
cial pels propietaris o titulars d’altres drets, de confor-
mitat amb el que estableixen les diferents figures del 
planejament i de l’ordenació del sòl.

4. El Govern pot establir mecanismes i acords de col-
laboració i cooperació amb els governs de l’Estat i d’al-
tres comunitats autònomes i amb les entitats locals per 
tal d’elaborar els documents cartogràfics i geogràfics 
d’abast supraautonòmic o supramunicipal que es con-
siderin pertinents.

Article 7. Recuperació i identificació de restes 
de persones desaparegudes

1. Correspon a l’Administració de la Generalitat dur 
a terme les actuacions necessàries per a recuperar i 
identificar les restes de les persones a què fa referèn-
cia l’article 2.1. Aquestes actuacions són a càrrec de 
l’Administració de la Generalitat, d’acord amb les seves 
disponibilitats pressupostàries.
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terrenys, amb l’audiència prèvia dels titulars dels drets 
afectats i amb l’establiment de la indemnització cor-
responent.

Article 12. Comitè Tècnic per a la Recuperació i 
la Identificació de Persones Desaparegudes du-
rant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista

1. Es crea el Comitè Tècnic per a la Recuperació i la 
Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guer-
ra Civil i la Dictadura Franquista, com a òrgan col·legiat 
de l’Administració de la Generalitat, de participació ex-
terna, amb funcions consultives i d’assessorament amb 
relació a les actuacions regulades per aquesta llei.

2. El Comitè Tècnic s’adscriu al departament competent 
en matèria de memòria democràtica i, pel que fa a l’or-
ganització i el funcionament, es regeix pel seu reglament 
i pel que disposa la legislació vigent en matèria d’òrgans 
col·legiats de l’Administració de la Generalitat. 

3. El Comitè Tècnic, que ha de tendir a assolir una com-
posició del cinquanta per cent de dones, és integrat pels 
membres següents: 

a) Un president o presidenta, que ha d’ésser una persona 
en representació del departament competent en matèria 
de memòria democràtica.

b) Cinc professionals i acadèmics de prestigi reconegut 
en el camp, respectivament, de l’arqueologia, l’antro-
pologia física, la medicina forense, la història contem-
porània i el dret.

c) Una persona en representació de les entitats sense 
ànim de lucre que compleixin llurs funcions majorità-
riament a Catalunya i que incloguin el desenvolupament 
de les activitats regulades per aquesta llei entre llurs 
finalitats estatutàries.

d) Dues persones en representació del Consell de Go-
verns Locals.

4. El president i els vuit membres del Comitè Tècnic són 
nomenats pel Govern per un període de quatre anys, a 
proposta dels departaments amb competències en ma-
tèria de salut, justícia, patrimoni cultural, universitats, 
administració local i memòria democràtica.

5. El Comitè Tècnic té les funcions següents: 

a) Emetre informes preceptius sobre les actuacions a 
què fa referència l’article 7.

b) Emetre un informe anual d’avaluació de les actu-
acions dutes a terme, que ha d’enviar al Govern i al 
Parlament.

c) Emetre els informes que li sol·liciti el conseller o 
consellera del departament que té atribuïdes les com-
petències establertes per aquesta llei.

d) Formular les observacions i les propostes que con-
sideri pertinents.

6. Els membres del Comitè Tècnic han de percebre les 
dietes d’assistència que determini el Govern.

determinar les circumstàncies, personals o socials, de 
la desaparició.

2. S’ha de regular, per via reglamentària, el tractament i 
la devolució, si escau, dels objectes mobles trobats.

3. En el cas que la intervenció en un indret on es puguin 
localitzar restes de persones desaparegudes consisteixi 
a recuperar-lo com a espai de memòria, cal adoptar les 
mesures pertinents per a garantir-ne la preservació i fer-
hi la senyalització i dignificació corresponent, amb l’es-
tudi previ, i la divulgació posterior, dels esdeveniments 
històrics associats a la desaparició d’aquelles persones. 
Per a fer possible el desenvolupament d’aquestes actua-
cions, cal establir en cada cas els corresponents acords 
de col·laboració, tant tècnica com econòmica, amb els 
ajuntaments afectats.

4. El Govern de la Generalitat, per mitjà del departa-
ment competent en matèria de memòria democràtica, i 
d’acord amb les entitats municipalistes, ha d’impulsar 
un protocol d’actuació per a dignificar les fosses co-
munes als cementiris municipals i destinar els recursos 
necessaris per a dur a terme aquest protocol, si escau, 
amb la col·laboració dels ajuntaments respectius.

Article 9. Mitjans d’actuació

El departament competent en matèria de memòria de-
mocràtica ha d’executar les actuacions establertes per 
aquesta llei directament, amb mitjans propis o aliens. A 
aquest efecte, pot subscriure convenis de col·laboració 
amb altres administracions públiques o universitats que 
tinguin entre llurs finalitats estatutàries dur a terme 
aquest tipus d’activitats i que comptin amb professio-
nals adequats per a dur-les a terme i que acreditin la 
capacitat científica necessària. 

Article 10. Descobriment de restes

En el cas que, per atzar, algú descobreixi restes que 
puguin correspondre a les persones desaparegudes a 
què fa referència l’article 2.1 ho ha de fer saber, en el 
termini de quaranta-vuit hores, a l’Administració de la 
Generalitat o a l’Ajuntament corresponent, el qual ho 
ha de comunicar al departament competent en matèria 
de memòria democràtica en el termini de quaranta-vuit 
hores.

Article 11. Accés als espais i terrenys afectats 
per les actuacions de localització, recuperació 
i identificació de restes de persones desaparegu-
des

1. Els treballs relacionats amb les actuacions a què fan 
referència els articles 7.1 i 8.1 tenen la consideració de 
fins d’utilitat pública o interès social a l’efecte de per-
metre, si s’escau i d’acord amb els articles 108 a 118 de 
la Llei del 16 de desembre de 1954, sobre expropiació 
forçosa, l’ocupació temporal dels terrenys on s’hagin de 
dur a terme aquests treballs. 

2. En el cas de terrenys de titularitat privada, s’ha de 
sol·licitar el consentiment dels titulars dels drets sobre 
els terrenys en què es trobin les restes. En el cas que no 
s’obtingui el consentiment, l’Administració de la Ge-
neralitat pot autoritzar l’ocupació temporal d’aquests 
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1.10. RESOLUCIONS

Resolució	477/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	sobre	la	desafectació	de	la	ca·
serna	de	la	Guàrdia	Civil	de	Ripoll
Tram. 250-01665/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 50, 10.06.2009, DSPC-C 583

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el dia 10 de juny de 2009, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la desafectació de 
la caserna de la Guàrdia Civil de Ripoll (tram. 250-
01665/08), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 52220).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc 
de les actuacions dutes a terme per a la mobilització de 
patrimonis públics de sòl per a l’habitatge, a continuar 
les gestions amb el Govern de l’Estat destinades a desa-
fectar la caserna de la Guàrdia Civil de Ripoll i a recla-
mar-ne la cessió a l’Ajuntament per a poder-la destinar 
a la construcció d’habitatge protegit de lloguer i a altres 
usos socials, a fi de donar compliment a la Proposició 
no de llei per a l’elaboració d’un mapa d’usos dels béns 
immobles dels ministeris de Defensa i de l’Interior i 
dels criteris de cessió a altres administracions perquè 
siguin destinats a la construcció d’habitatges protegits 
i altres equipaments socials o culturals (161/000641), 
aprovada per la Comissió de Defensa del Congrés dels 
Diputats en sessió del 25 d’abril de 2006, i a la legis-
lació vigent.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2009

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

Disposició addicional. Dades del Cens de persones 
desaparegudes a Catalunya durant la Guerra 
Civil i la postguerra

Les dades que en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei estiguin incorporades al Cens de perso-
nes desaparegudes a Catalunya durant la Guerra Civil 
i la postguerra, creat en virtut de la Moció 217/VI del 
Parlament, del 27 de març de 2003, sobre la recupe-
ració de la memòria històrica, passen a integrar el 
Cens de persones desaparegudes, a què fa referència 
l’article 4.1.

Disposició transitòria. Representants del Con-
sell de Governs Locals al Comitè Tècnic per a la 
Recuperació i la Identificació de Persones Desa-
paregudes durant la Guerra Civil i la Dictadura 
Franquista

Mentre no es creï el Consell de Governs Locals, els seus 
representants al Comitè Tècnic per a la Recuperació i 
la Identificació de Persones Desaparegudes durant la 
Guerra Civil i la Dictadura Franquista, creat per l’article 
12, han d’ésser designats per les dues entitats represen-
tatives dels municipis de Catalunya.

Disposicions finals 

Primera. Normativa supletòria

En tot el que no regulen aquesta llei i les disposicions 
que la desenvolupen, és aplicable supletòriament la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural ca-
talà. 

Segona. Desplegament normatiu

El Govern ha d’aprovar les disposicions necessàries per 
a desplegar i aplicar el que estableix aquesta llei.

Tercera. 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, 17 de juny de 2009

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual
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Resolució	479/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	sobre	la	minimització	de	l’im·
pacte	del	tancament	de	la	planta	de	
l’empresa	Tyco	Electronics	Amp	Es·
paña,	SA,	a	Berga
Tram. 250-01310/08

Adopció
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Sessió núm. 33, 10.06.2009, DSPC-C 587

Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
la sessió tinguda el dia 10 de juny de 2009, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el tancament de 
la planta de l’empresa Tyco Electronics Amp España, 
SA, de Berga. (tram. 250-1310/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
36425).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Continuar treballant de manera decidida amb tots els 
agents implicats per tal de garantir la minimització de 
l’impacte del tancament de la planta de l’empresa Tyco 
Electronics Amp España, SA, a Berga, i posar les eines 
necessàries a l’abast dels treballadors afectats, amb la fi-
nalitat que l’empresa consolidi el seu projecte industrial 
a la planta de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

2. Continuar desenvolupant les vuitanta-cinc iniciati-
ves que recull el Pla estratègic d’ACC1Ó, orientades al 
reforç competitiu de tota empresa situada a Catalunya, 
especialment pel que fa a les mesures de l’estratègia 27, 
amb la finalitat que el Berguedà i les altres comarques 
susceptibles de rebre ajuts per a projectes de reindus-
trialització rebin un suport preferent en la generació i 
l’atracció de noves inversions empresarials.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2009

El secretari en funcions El president de la Comissió
Josep Enric Millo i Rocher Antoni Fernández i Teixidó

Resolució	478/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	sobre	el	manteniment	del	por·
tal	Gencat	i	de	la	llengua	catalana	com	
a	idioma	per	defecte	en	l’accés	als	seus	
contingut,	i	sobre	la	millora	de	l’accés	
a	aquests	continguts	per	mitjà	d’aplica·
cions	i	ginys
Tram. 250-01675/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 50, 10.06.2009, DSPC-C 583

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el dia 10 de juny de 2009, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’accés als continguts de 
la Generalitat per mitjà d’aplicacions i ginys de català 
per a navegadors d’internet, l’escriptori de l’ordinador 
i dispositius mòbils (tram. 250-01675/08), presentada 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 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. 52238).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Continuar mantenint un gran portal de serveis i con-
tinguts, el Gencat, en què constantment s’incorporen 
novetats que apropen els serveis als ciutadans i, alhora, 
els fan accessibles a tothom.

2. Continuar millorant l’accés als continguts de Gencat 
mitjançant aplicacions i ginys, ja que l’alt ús de Gencat 
que fan els ciutadans és, en part, fruit d’aquestes nove-
tats i de diferents formes d’accés, com ara els portals 
especials, els butlletins, l’RSS, els SMS i els multimè-
dia, entre altres. Els ginys per a mòbils són una de les 
accions que s’han de continuar potenciant en el marc 
dels projectes de millora del portal Gencat.

3. Continuar emprant, la llengua catalana com a idioma 
per defecte en l’accés als continguts de Gencat, sens 
perjudici de la resta de versions lingüístiques.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2009

El secretari La presidenta de la Comissió
Pere Bosch i Cuenca Núria de Gispert i Català
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Resolució	481/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	sobre	la	incorporació	de	les	
entitats	municipals	descentralitzades	
al	Pla	d’equipaments	culturals	de	Ca·
talunya
Tram. 250-01642/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 10.06.2009, DSPC-C 585

Comissió de Política Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda el 
dia 10 de juny de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la incorporació de les entitats munici-
pals descentralitzades al Pla d’equipaments culturals de 
Catalunya (tram. 250-01642/08), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i l’esmena 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49938).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Incorporar les entitats municipals descentralitzades al 
Pla d’equipaments culturals de Catalunya com a delimi-
tacions de caràcter intramunicipal, equiparant-les amb 
els municipis segons llur dimensió demogràfica, atesa la 
competència de les entitats municipals descentralitzades 
en les activitats culturals.

2. Continuar donant el suport necessari a les entitats 
municipals descentralitzades per tal que continuïn ofe-
rint serveis públics de qualitat, i afavorir així llur in-
clusió en la planificació governamental sobre polítiques 
culturals.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2009

El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Mohammed Chaib Akhdim Maria Mercè Roca i Perich

Resolució	480/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	sobre	la	creació	del	Consell	de	
Treball	Autònom	de	Catalunya
Tram. 250-01622/08

Adopció
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Sessió núm. 33, 10.06.2009, DSPC-C 587

Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
la sessió tinguda el dia 10 de juny de 2009, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la creació del 
Consell de Treball Autònom de Catalunya (tram. 250-
1622/08), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 49839).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Crear el Consell del Treball Autònom de Catalunya i 
dotar-lo dels recursos necessaris per tal que pugui com-
plir les funcions que tingui encomanades.

2. Garantir que en el Consell del Treball Autònom de 
Catalunya es doni cabuda a les entitats, les patronals 
i els sindicats relacionats amb el treball autònom de 
Catalunya.

3. Emprar tots els mecanismes necessaris perquè hi hagi 
una persona en representació del Consell del Treball 
Autònom de Catalunya en el Consell del Treball Autò-
nom d’àmbit estatal.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2009

El secretari en funcions El president de la Comissió
Josep Enric Millo i Rocher Antoni Fernández i Teixidó
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Resolució	483/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	sobre	la	reclamació	del	retorn	
dels	documents	esportius	de	la	Genera·
litat	republicana	que	es	troben	a	la	bibli·
oteca	de	l’Institut	Nacional	d’Educació	
Física	de	Madrid
Tram. 250-01871/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 10.06.2009, DSPC-C 585

Comissió de Política Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda el 
dia 10 de juny de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la reclamació del retorn dels docu-
ments sobre esport de la Generalitat republicana que hi 
ha a la biblioteca de l’Instituto Nacional de Educación 
Física de Madrid (tram. 250-01871/08), presentada pel 
G. P. de Convergència i Unió.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
el retorn dels documents esportius de la Generalitat re-
publicana que actualment es troben a la biblioteca de 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Madrid.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2009

El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Mohammed Chaib Akhdim Maria Mercè Roca i Perich

Resolució	482/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	sobre	la	declaració	del	patí	ca·
talà	com	a	embarcació	genuïna	de	Cu·
belles	(Garraf)
Tram. 250-01676/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 10.06.2009, DSPC-C 585

Comissió de Política Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda el 
dia 10 de juny de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el patí de vela (tram. 250-01676/08), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 52255).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar su-
port a l’Ajuntament de Cubelles (Garraf) en la declara-
ció del patí català com a embarcació genuïna de Cube-
lles per a deixar constància de la història i del bagatge 
d’aquesta embarcació a la ciutat.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2009

El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Mohammed Chaib Akhdim Maria Mercè Roca i Perich
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1.10.

Resolució	485/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	sobre	la	regulació	de	la	pràctica	
del	surf	d’estel
Tram. 250-01949/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 10.06.2009, DSPC-C 585

Comissió de Política Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda 
el dia 10 de juny de 2009, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la regulació de la pràctica del 
surf d’estel (tram. 250-01949/08), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i l’esmena 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
55715).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

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

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

3. Obrir un procés de diàleg i de participació amb les 
entitats esportives més representatives, en especial amb 
la Federació Catalana de Vela.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2009

El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Agnès Pardell Veà Maria Mercè Roca i Perich

Resolució	484/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	sobre	el	retorn	dels	documents	
de	municipis	catalans	confiscats	amb	
motiu	de	la	Guerra	Civil
Tram. 250-01929/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 33, 10.06.2009, DSPC-C 585

Comissió de Política Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda el 
dia 10 de juny de 2009, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el retorn dels documents municipals 
dipositats a l’Arxiu de la Guerra Civil Espanyola de 
Salamanca (tram. 250-01929/08), presentada pel G. P. 
de Convergència i Unió, i l’esmena presentada 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. 55583).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
treballant en el marc de la Comissió Mixta Govern de 
l’Estat - Generalitat de Catalunya per a assolir la devo-
lució dels documents de municipis catalans confiscats 
amb motiu de la Guerra Civil i retornar-los a llurs legí-
tims propietaris.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2009

El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Mohammed Chaib Akhdim Maria Mercè Roca i Perich
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1.15.

1.15. MOCIONS

Moció	55/VIII	del	Parlament	de	Catalu·
nya,	sobre	la	implantació	del	document	
de	voluntats	anticipades	i	l’atenció	so·
ciosanitària	al	final	de	la	vida
Tram. 302-00175/08

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 58, 18.06.2009, DSPC-P 86

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de 
juny de 2009, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’adopció de mesures per a regular el dret 
a la interrupció del tractament del suport vital (tram. 
302-00175/08), presentada pel diputat Antonio Robles 
Almeida, del Grup Mixt, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 57265).

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. Millorar la implantació del document de voluntats 
anticipades i fer possible l’exercici efectiu del dret que 
s’hi fa constar, mitjançant: 

a) El reforç de la campanya institucional, amb un accent 
especial en les actuacions en els mitjans de comunicació 
massiva i en els punts d’accés dels ciutadans al sistema 
sanitari.

b) El foment de les jornades d’informació per a la ciu-
tadania en diversos entorns, especialment en l’àmbit 
social.

c) La facilitació de l’accés de la ciutadania als punts 
d’informació i de tramitació formal del document en 
el registre central.

d) La millora de l’accés dels professionals mèdics i d’in-
fermeria al document, especialment pel que fa als sis-
temes d’informació i a les tecnologies de la informació 
i la comunicació.

e) La millora del coneixement i l’aprofundiment dels 
professionals pel que fa al significat del document de 
voluntats anticipades.

Resolució	490/VIII	del	Parlament	de	Ca·
talunya,	sobre	la	possibilitat	d’establir	
acords	de	col·laboració	per	a	l’arranja·
ment	dels	camins	rurals	del	parc	natural	
del	Delta	de	l’Ebre	amb	els	ajuntaments	
afectats
Tram. 250-02006/08

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Sessió núm. 30, 11.06.2009, DSPC-C 592

Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió tinguda el dia 11 de juny de 2009, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’arranjament dels 
camins rurals del parc natural del Delta de l’Ebre (tram. 
250-02006/08), presentada 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.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, 
conjuntament amb els ajuntaments afectats, la possi-
bilitat d’establir acords de col·laboració que permetin 
arranjar els camins rurals del parc natural del Delta de 
l’Ebre, per tal de millorar el patrimoni natural de l’en-
torn i potenciar les activitats que s’hi desenvolupen.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2009

El secretari El president de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Josep Grau i Serís
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1.20.

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
d’endeutament
Tram. 300-00215/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 58, tinguda el dia 18.06.2009, 
(DSPC-P 86).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	dessali·
nització	en	la	nova	política	de	l’aigua
Tram. 300-00216/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 58, tinguda el dia 17.06.2009, 
(DSPC-P 85).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
de	gestió	de	residus
Tram. 300-00217/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 58, tinguda el dia 17.06.2009, 
(DSPC-P 85).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	finan·
ces	de	la	Generalitat
Tram. 300-00218/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 58, tinguda el dia 18.06.2009, 
(DSPC-P 86).

f) La millora de la sensibilitat en el si de les organitzaci-
ons sanitàries respecte a l’autonomia dels pacients.

2. En el marc del Pla director sociosanitari i del mo-
del de cures pal·liatives, dur a terme les actuacions se-
güents: 

a) Promoure la recerca i la millora dels sistemes d’infor-
mació per a codificar i identificar les actuacions relacio-
nades amb l’atenció al final de la vida que ajudin a mi-
llorar aquesta línia d’atenció des d’aquestes perspectives 
i que permetin disposar de dades objectives a l’hora de 
debatre possibles modificacions legislatives.

b) Consolidar el programa específic d’atenció integral 
a la població infantil que pateix una malaltia avançada 
i terminal, tant oncològica com no oncològica.

c) Impulsar campanyes de sensibilització i comunicació 
adreçades a la població en general i als professionals sa-
nitaris mitjançant jornades, publicacions i díptics, entre 
altres, sobre aspectes relacionats amb l’atenció al final 
de la vida, per a potenciar el coneixement i l’aplicació 
de les cures pal·liatives en els diversos nivells i àmbits 
assistencials, i fomentar que la població en conegui 
l’existència i rebi una atenció específica al final de la 
vida.

d) Continuar treballant per a millorar la formació dels 
professionals sanitaris mitjançant cursos de formació en 
cures pal·liatives de nivell bàsic, intermedi o avançat, 
en funció de l’àmbit assistencial i de la complexitat de 
la tipologia de pacients que atenen, per a aconseguir 
que llur capacitació adequada permeti oferir una assis-
tència pal·liativa de qualitat en tota la xarxa sanitària i 
sociosanitària.

3. Obrir un debat sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi 
ampli, plural i sense pors ni limitacions conjunturals, 
per a donar resposta a la inquietud de les persones que 
no veuen protegida llur autonomia en el marc actual, 
que pugui culminar en les reformes legals necessàries.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2009

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual
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2.01.02.

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuï·
tat	del	transport	públic	en	els	desplaça·
ments	per	activitats	escolars
Tram. 250-01186/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Edu-
cació i Universitats, tinguda el dia 11.06.2009 
(DSPC-C 590).

Proposta	de	resolució	sobre	la	recep·
ció	de	les	televisions	autonòmiques	de	
titularitat	estatal	amb	independència	del	
lloc	de	residència
Tram. 250-01344/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora·
ció	d’un	estudi	de	l’estat	de	conservació	
de	l’edifici	de	l’antic	IES	Narcís	Oller,	de	
Valls	(Alt	Camp)
Tram. 250-01436/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 35 de la Comissió d’Edu-
cació i Universitats, tinguda el dia 11.06.2009 
(DSPC-C 590).

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	creació	de	la	xar·
xa	de	suport	a	les	dones	embarassades	
amb	dificultats
Tram. 202-00068/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 58, tinguda el dia 17.06.2009 (DSPC-P 85)

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

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 58, tinguda el 
dia 17.06.2009 (DSPC-P 85), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 
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2.10.25.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 35, tinguda el dia 11.06.2009 
(DSPC-C 590).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 35, tinguda el dia 11.06.2009 
(DSPC-C 590).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 35, tinguda el dia 11.06.2009 
(DSPC-C 590).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universi-
tats en la sessió núm. 35, tinguda el dia 11.06.2009 
(DSPC-C 590).
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2.10.25.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

Proposta	de	resolució	sobre	la	silueta	
del	toro	d’Osborne
Tram. 250-01823/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabili·
tació	i	la	museïtzació	de	la	Torre	del	Mo·
ro,	a	Llinars	del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-01878/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

Proposta	de	resolució	sobre	l’obsequi	
de	la	seu	de	Ginebra	de	les	Nacions	
Unides	amb	una	reproducció	de	l’Es·
culapi
Tram. 250-01669/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	solució	
de	les	incidències	que	mantenen	en	
suspensió	el	projecte	de	reforma	inte·
gral	del	casal	per	a	gent	gran	L’Hospi·
talet	·	La	Florida,	de	l’Hospitalet	de	Llo·
bregat	(Barcelonès)
Tram. 250-01951/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigra-
ció en la sessió núm. 34, tinguda el dia 16.06.2009 
(DSPC-C 594).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora·
ció	d’un	sistema	d’indicadors	periòdics	
per	a	mesurar	a	temps	real	el	pluralis·
me	en	els	informatius	diaris	i	programes	
d’actualitat	i	entreteniment	de	la	Corpo·
ració	Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 250-01968/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la 
sessió núm. 24, tinguda el dia 12.06.2009 (DSPC-C 
593).

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	preus	d’expropiació	per	a	la	cons·
trucció	del	canal	principal	del	canal	Se·
garra·Garrigues
Tram. 250-01990/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 30, tinguda el dia 11.06.2009 
(DSPC-C 592).

Proposta	de	resolució	sobre	la	delimita·
ció	de	les	zones	vulnerables	de	conta·
minació	per	nitrats	del	Vallès	Oriental
Tram. 250-01887/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 30, tinguda el dia 11.06.2009 
(DSPC-C 592).

Proposta	de	resolució	sobre	l’ajut	eco·
nòmic	a	l’entitat	L’Avenç,	d’Esplugues	
de	Llobregat	(Baix	Llobregat),	per	a	la	
rehabilitació,	el	millorament	de	les	me·
sures	de	seguretat	i	l’adaptació	per	a	
persones	de	mobilitat	reduïda	de	l’edi·
fici	i	el	teatre	d’aquesta	entitat
Tram. 250-01944/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	romànic	català	en	la	Llista	del	patri·
moni	europeu
Tram. 250-01950/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).
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2.10.85.

2.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIó PER A CREAR 
COMISSIONS, SUBCOMISSIONS I GRUPS 
DE TREBALL

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	grup	de	treball	sobre	la	conciliació	
de	la	vida	laboral,	personal	i	familiar	i	
els	usos	del	temps
Tram. 251-00007/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigra-
ció en la sessió núm. 34, tinguda el dia 16.06.2009 
(DSPC-C 594).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	mesures	urgents	ne·
cessàries	per	a	evitar	la	regressió	del	
delta	de	l’Ebre
Tram. 302-00173/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 58, 
tinguda el dia 18.06.2009 (DSPC-P 86).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	l’impacte	pressuposta·
ri	en	les	finances	de	la	Generalitat	de	
les	mesures	formulades	pel	Govern	de	
l’Estat
Tram. 302-00174/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 58, 
tinguda el dia 18.06.2009 (DSPC-P 86).

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi·
ficació	de	la	normativa	reguladora	del	
procediment	per	a	l’elecció	de	càrrecs	
dels	òrgans	de	les	confraries	de	pes·
cadors
Tram. 250-01997/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 30, tinguda el dia 11.06.2009 
(DSPC-C 592).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigra-
ció en la sessió núm. 34, tinguda el dia 16.06.2009 
(DSPC-C 594).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigra-
ció en la sessió núm. 34, tinguda el dia 16.06.2009 
(DSPC-C 594).
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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	del	Síndic	de	Greuges
Tram. 200-00052/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
488)

Al BOPC 488, a la pàg. 12.

On diu: 

«Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 57158)»

Ha de dir: 

«Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 57158)»

Projecte	de	llei	d’aeroports	i	heliports
Tram. 200-00056/08

Nomenament d’un relator

Nomenament del relator d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projec-
te de llei d’aeroports i heliports (tram. 200-00056/08) 
s’ha reunit el dia 9 de juny de 2009 i, d’acord amb el que 
disposa l’article 109.4 del Reglament del Parlament, ha 
nomenat relator el diputat Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2009

Josep Rull i Andreu, G. P. de Convergència i Unió; 
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, G. P. Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi; Sergi de los Ríos i Marti-
nez, (en substitució del diputat Pere Vigo i Sallent) G. 
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Llobet 
Navarro, G. P. del Partit Popular de Catalunya; Dolors 
Clavell i Nadal, G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa; José Domingo Domingo, 
Grup Mixt

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	
al	Govern	sobre	l’agricultura	i	la	ra·
maderia
Tram. 302-00176/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 58, 
tinguda el dia 18.06.2009 (DSPC-P 86).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	l’articulació	i	l’impuls	de	
l’Euroregió
Tram. 302-00177/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 58, 
tinguda el dia 18.06.2009 (DSPC-P 86).
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Rebuig de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Grup Mixt

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 58, 
tinguda el dia 17.06.2009 (DSPC-P 85).

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

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 58, 
tinguda el dia 17.06.2009 (DSPC-P 85).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 28.04.2009.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 23.06.2009 al 30.06.2009).

Finiment del termini: 01.07.2009; 9:30 hores.

Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 200-00058/08

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en sessió 
tinguda el dia 10 de juny de 2009, ha nomenat la ponèn-
cia que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei 
de prevenció i control ambiental de les activitats (tram. 
200-00058/08) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i els concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Ramon Espadaler i Parcerisas

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Laura Vilagrà i Pons

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Santi Rodríguez i Serra

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

Daniel Pi i Noya

Grup Mixt

Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 10 de juny de 2009

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

Projecte	de	llei	de	consultes	populars	
per	via	de	referèndum	de	Catalunya
Tram. 200-00059/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 58, tinguda el dia 17.06.2009 (DSPC-
P 85)
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etapa d’aquesta estabilització, assentament o residència 
de les persones nouvingudes –les immigrades o les re-
tornades– en el país receptor és especialment important. 
Per això, cal preveure i organitzar actuacions d’acollida, 
pròpies de la primera etapa. Aquestes accions han de 
ser una inversió de futur que tant el país receptor com 
la persona immigrada han d’estar disposades a fer. A 
través de les actuacions d’acollida, es dóna a les perso-
nes que ho necessitin una primera oportunitat d’adquirir 
unes habilitats bàsiques per a poder ser autònomes per-
sonalment, i l’esforç, per tant, ha de valer la pena. Per 
a la societat, el retorn de la inversió és que les persones 
immigrades esdevenen més preparades i més lliures, 
més capaces, per tant, de participar i contribuir a la mi-
llora de la societat mateixa. Atesa aquesta perspectiva, 
existeix la necessitat social de fer una llei d’acollida, 
que és competència del Parlament, segons que indica 
l’article 138.1.d de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
La llei crea el servei d’acollida.

La formalització del procés d’acollida que pretén la Llei 
suposa, al mateix temps, una assumpció per part de 
la societat catalana del fet migratori, de la seva per-
durabilitat al llarg dels propers anys i dècades, i de la 
necessitat de gestionar-lo com un procés, amb els seus 
reptes i les seves oportunitats, però com un procés soci-
al més a gestionar, l’existència del qual, al capdavall, és 
inqüestionable. Tot i amb això, cal reiterar la necessitat 
que les persones immigrades arribin al nostre país en 
situació administrativa regular, per la qual cosa aquesta 
Llei dóna un èmfasi especial a que l’acollida, com a 
servei, es presti ja des de les oficines a l’exterior.

II. Titularitat del dret d’accés al servei a perso-
nes que no tenen la condició de catalanes

L’article 15.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
afirma la possibilitat que els drets que el propi Esta-
tut reconeix als ciutadans de Catalunya, és a dir, a les 
catalanes i als catalans com a persones que gaudeixen 
de la ciutadania de Catalunya - bo i entenent aquesta 
condició com la dels nacionals espanyols amb veïnatge 
administratiu al territori català–, s’estenguin també «a 
altres persones».

El Parlament ha volgut afirmar com a principi que la 
ciutadania, entesa aquesta com a plenitud de drets i 
deures, s’ha d’intentar fer extensiva a totes les persones 
que viuen a Catalunya, si no com a realitat instantània o 
immediata, sí com a compromís de les Administracions 
catalanes, mitjançant la tendència a la universalització 
o extensió a tothom, de les polítiques, serveis i presta-
cions que procuren la promoció de la igualtat i la cohe-
sió social. En el mateix sentit, el Govern de Catalunya 
aprovà, el 28 de juny de 2005, el Pla de Ciutadania i 
Immigració 2005-2008. Aquest Pla, en sintonia amb 
l’Estatut d’Autonomia, i anticipant-se a la seva aprova-
ció, es refereix al principi de ciutadania resident: «En 
aquest context –afirma el Pla– és important impulsar 
un enfocament de la ciutadania basat en la residència 
material i en la voluntat de la persona de romandre efec-
tivament i estable en un entorn social determinat, i de 
voler-ne formar part.»

Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso·
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca·
talunya
Tram. 200-00063/08

Text presentat
Reg. 57201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

Laia Bonet Rull, Secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta de la Consellera d’Acció Social i Ciuta-
dania s’aprova l’Avantprojecte de Llei d’Acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
i s’autoritza l’esmentada Consellera perquè el presenti 
al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el dos de juny de dos mil nou.

Barcelona, 2 de juny de 2009

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat

Projecte de llei d’acollida de les persones immi-
grades i les retornades a Catalunya

Preàmbul

I. La immigració a Catalunya

El preàmbul de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
emfatitza la importància substantiva de les aportaci-
ons de les poblacions diverses a l’existència i a l’ésser 
mateix del país. «Catalunya s’ha anat fent en el decurs 
del temps amb les aportacions d’energies de moltes ge-
neracions, de moltes tradicions i cultures, que hi han 
trobat una terra d’acollida, és un país ric en territoris i 
gents, una diversitat que la defineix i enriqueix des de 
fa segles i l’enforteix per als temps venidors, és una 
comunitat de persones lliures per a persones lliures on 
cadascú pot viure i expressar identitats diverses, amb un 
decidit compromís comunitari basat en el respecte per 
la dignitat de cadascuna de les persones. L’aportació de 
tots els ciutadans i ciutadanes ha configurat una societat 
integradora.»

Si l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix ben 
explícitament que el fet mateix de l’existència de Cata-
lunya com a comunitat política es basa en el seu perfil 
de terra d’acollida, és a dir, de comunitat construïda a 
partir de la constant arribada i estabilització de noves 
poblacions, i de la barreja o integració amb les prèvia-
ment establertes cal, a més, considerar que la primera 
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Pel que fa a les persones titulars del servei de primera 
acollida, la Llei es pronuncia a través d’una tècnica 
doble.

En primer lloc, és una obligació de les Administracions 
garantir la disponibilitat del servei, però únicament per 
a les persones estrangeres - immigrades, sol·licitants 
d’asil, refugiades–, les apàtrides i les retornades, i a 
partir del moment en què es fa efectiu el seu empa-
dronament; així com per a les persones que encara no 
són al territori català, i a partir del moment en què 
s’obté una sol·licitud d’autorització administrativa de 
residència o d’estada per un període superior als 90 
dies. L’exigència d’empadronament és coherent amb 
la pròpia obligació dels ciutadans d’empadronar-se, 
moment a partir del qual són considerats veïns i poden 
exigir la prestació dels serveis que deriven de les com-
petències pròpies dels municipis (articles 39.1, 43.1.G 
i 43.2 del Decret Legislatiu 2/2003). L’exigència d’em-
padronament s’introdueix també perquè s’estima que 
la possibilitat de prestació d’un nou servei públic a les 
persones estrangeres sense empadronar no és el millor 
camí per a disminuir el nombre de les situacions d’ir-
regularitat administrativa.

En segon lloc, i en el marc del principi d’autonomia per 
a la defensa dels interessos propis de la col·lectivitat 
que representen (article 86.3 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya), s’obre la porta a que els municipis pu-
guin prestar el servei de primera acollida també a les 
persones empadronades que no siguin ni estrangeres 
ni retornades, és a dir, a totes les altres les que siguin 
nouvingudes al municipi com a conseqüència d’una 
migració interior.

III. L’acollida, en el marc de la política europea

La Llei d’Acollida de les Persones Immigrades i les Re-
tornades a Catalunya és una llei nova, una novetat dins 
de l’ordenament jurídic. És la primera llei d’aquest tipus 
amb què comptarà Catalunya, i la primera també de 
l’Estat. Tampoc no comptàvem amb un règim jurídic 
previ evolucionat referit, stricto sensu, a acollida. Els 
decrets 293/2000 (pel qual es crea la Secretaria per 
a la Immigració), 125/2001 (regulació de la Comissió 
Interdepartamental d’Immigració i del Consell Assessor 
de la Immigració), i 86/2008 (de la Taula de Ciutadania 
i Immigració) no tenen contingut substantiu sinó orga-
nitzatiu, i el decret 188/2001 (dels estrangers i la seva 
integració social a Catalunya), no esmenta l’acollida.

Ben probablement la paraula acollida començà a em-
prar-se institucionalment amb ocasió del debat parla-
mentari d’una Proposició de llei sobre la creació d’una 
Carta d’acollida per a les persones nouvingudes a Ca-
talunya, l’any 2002, durant la VI Legislatura. Posteri-
orment fou també considerada, ara ja com a compromís 
de govern, al Pla de Govern 2004 - 2007, de setembre 
de 2004, compromís que començà ja a prendre cos, a 
través del Pla de Ciutadania i Immigració 2005–2008 
–més concretament, a través de l’epígraf IV («progra-
mes departamentals»), punt 1 («polítiques d’acollida»). 
La creació del servei d’acollida es preveu també a la 
mesura 24 del Pacte Nacional per la Immigració, signat 
el 19 de desembre de 2008.

Per altra banda, però, cal tenir en compte que les con-
dicions bàsiques de l’exercici dels drets i deures de les 
persones que no tenen nacionalitat espanyola és regulat 
per la legislació de l’Estat. La Llei Orgànica 4/2000, 
en el marc de l’article 13 de la Constitució, atribueix 
major o menor grau d’exercici dels drets en funció de 
si la persona és resident amb autorització per treballar, 
resident sense autorització per treballar, o no disposa 
de cap autorització. És el cas, per exemple, del dret 
al treball, que es reserva a les persones estrangeres 
residents amb autorització per treballar, o el dret a les 
ajudes en matèria d’habitatge, que es reserva als es-
trangers que comptin amb autorització de residència. 
Aquesta distinció és clau, sobretot si considerem que a 
cada moment viuen i treballen a Catalunya - així com 
al conjunt de l’Estat i a molts llocs d’Europa - moltes 
persones estrangeres que s’hi estableixen durant perío-
des considerables en situació administrativa irregular. 
Dins d’aquest marc jurídic i aquesta situació social, la 
llei catalana, en primer lloc i tal com hem dit, crea, 
dins del servei d’acollida, el servei de primera acollida 
i, en segon lloc, es pronuncia sobre quins són els titu-
lars no nacionals als quals es garanteix el dret d’accés 
al servei.

En relació a l’acollida, no amplia o restringeix el ca-
tàleg de drets de les persones estrangeres, sinó que 
crea un servei, el servei de primera acollida, i un 
correlatiu dret d’accés, un dret públic subjectiu de 
naturalesa administrativa. Si la finalitat del servei és 
afavorir l’autonomia de la persona, no hi ha ni hi pot 
haver, com hem dit, un nou dret d’estrangeria sinó 
una promoció perquè els drets que ja preexisteixen, 
i que no són ni privatius de les persones espanyoles 
ni de les estrangeres residents sinó de tota persona, 
puguin assolir-se amb més garantia: és el cas del dret, 
fonamental segons la Constitució, a la dignitat i al 
lliure desenvolupament de la personalitat i capaci-
tat personal (articles 10.1 de la Constitució i 15.2 de 
l’Estatut d’Autonomia).

La competència de la Generalitat per regular un ser-
vei d’aquesta naturalesa es basa en diversos títols en 
què la competència és exclusiva. Aquesta pluralitat 
de títols podria fins i tot justificar que poguéssim 
parlar d’un títol transversal, que adquireix la seva 
substantivat d’altres títols. El primer és la competèn-
cia exclusiva en matèria de primer acolliment de les 
persones immigrades, de l’article 138.1.a) de l’Estatut 
d’Autonomia. S’han d’esmentar altres competències 
exclusives, com la de l’ús del català o la de serveis 
socials (articles 143.1 i 166.1). En relació a aquestes, 
l’article 14 de la Llei orgànica 4/2000 reconeix l’accés 
als serveis socials bàsics, com a titulars, a totes les 
persones estrangeres, sense exigir, per tant, la condi-
ció de resident.

El sistema dels serveis d’acollida està format pel servei 
de primera acollida i els programes públics d’acollida 
especialitzada. Aquests darrers no requereixen un espe-
cífic dret d’accés; es tracta més aviat d’adaptar l’oferta 
de determinats serveis a algunes particularitats de seg-
ments de persones usuàries, adaptació que es realitza a 
través de mecanismes administratius adreçats a l’har-
monització d’actuacions.
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ser sinó mútua, tant dels que immigren a Catalunya 
com de les catalanes i dels catalans, i així ho expressa 
el primer dels Principis Bàsics Comuns de la Política 
d’Integració d’Immigrants de la Unió Europea: «la inte-
gració és un procés bidireccional i dinàmic d’ajustament 
mutu per part de tots els immigrants i residents als Es-
tats membres». Però al costat d’aquesta constatació, la 
Llei atribueix clarament l’obligació de la garantia de la 
prestació dels serveis als ens locals i a la Generalitat, i 
n’estableix el sistema competencial.

Les actuacions de la societat civil i de les Adminis-
tracions, envers la integració i, de fet, també, envers 
l’acollida de les persones estrangeres immigrades, van 
començar fa més de dues dècades i han estat del tot 
imprescindibles per a la nostra convivència i la nostra 
cohesió social. Des de la societat civil han estat moltes 
i de molta importància les iniciatives d’associacions, 
sindicats, empreses, fundacions o persones a títol in-
dividual. En aquest sentit la Llei afirma, com un dels 
principis de gestió de l’acollida, el de responsabilitat 
de les Administracions i tots els sectors socials, i en 
preveu els mecanismes de cooperació tècnica i econò-
mica necessaris per articular aquella responsabilitat 
compartida.

Des dels anys 80, el món local català va assumir-ne 
responsabilitats, moltes d’elles traduïdes en veritables 
bones pràctiques i que van tenir el valor o el significat 
d’inici del model actual de polítiques públiques d’aco-
llida i integració. Però s’hi ha hagut de treballar sense 
un increment del finançament que anés en paral·lel a 
l’increment de les despeses per atendre l’oferta de ser-
veis a més veïnes i veïns, així com, també, sense el 
reconeixement explícit de títols competencials. Pel que 
fa a la Generalitat i en referència també al finançament, 
encara ara la immigració no és un criteri substantiu de 
finançament dels serveis. Aquesta situació va ser pal-
liada parcialment amb el Fons estatal de recolzament a 
l’acollida i la integració d’Immigrants, que des de l’any 
2005 figura als Pressupostos Generals de l’Estat i l’exis-
tència del qual es deu a un acord promogut aleshores 
per iniciativa parlamentària catalana.

Pel que fa a les competències, l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya determina, als articles 84.2.m i 84.3, que els 
governs locals de Catalunya tenen competències pròpies 
en matèria de «foment de les polítiques d’acolliment 
dels immigrants», tot tenint en compte «llur capacitat 
de gestió», «les lleis sectorials aprovades pel Parlament» 
–en aquest cas, la Llei d’Acollida– i el «principi de sufi-
ciència financera». La necessitat que una llei determini 
les competències locals s’indica també a l’article 9.1 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. D’altra banda, d’acord amb l’article 
160.1.b de l’Estatut d’Autonomia, correspon a la Gene-
ralitat la competència exclusiva en la determinació de 
les competències i de les potestats pròpies dels muni-
cipis i dels altres ens locals, en els àmbits especificats 
per l’article 84 del propi Estatut d’Autonomia. Pel que fa 
als recursos econòmics, la Llei en preveu la cooperació 
i marca l’obligació de la Generalitat de garantir-ne la 
suficiència financera.

És també remarcable, com a fita, el Consell Europeu de 
Tessalònica de juny del 2003, quan els caps d’Estat i de 
Govern de la Unió Europea van acordar la importància 
de dur a terme programes de cooperació, d’intercan-
vi d’experiències i d’informació sobre la integració en 
l’àmbit de la Unió amb vista a l’aprenentatge mutu. A 
resultes d’aquest acord, i a partir d’un seguit de semina-
ris organitzats pels ministeris responsables d’immigra-
ció dels diferents països europeus, la Direcció General 
de Justícia, Llibertat i Seguretat de la Comissió Europea 
presentà, el novembre de 2004, el Manual sobre inte-
gració per a responsables de l’elaboració de polítiques 
i professionals, que recull un seguit de bones pràctiques 
i recomanacions en els àmbits de l’acollida –entre d’al-
tres–. Aquesta Llei s’inspira, per exemple, en la consta-
tació, que fa el Manual, que «els programes d’acollida 
[de les Administracions dels Estats membres de la Unió 
Europea] solen tenir tres components principals: classes 
de llengua, orientació cívica i formació sobre el mercat 
laboral». I és també important referir-se al quart dels 
anomenats Principis Bàsics Comuns de la Política d’In-
tegració d’Immigrants de la Unió Europea, aprovats pel 
Consell de Ministres de Justícia i Afers d’Interior de la 
UE el 19 de novembre de 2004, i assumits pel Consell 
Europeu de 16 i 17 de desembre del mateix any. Aquest 
principi afirma: «Un coneixement bàsic de la llengua, 
història i les institucions de la societat d’acollida és in-
dispensable per a la integració; habilitar els immigrants 
a adquirir aquest coneixement bàsic és essencial per a 
una integració reeixida». Més endavant diu: «La im-
portància d’aquest coneixement bàsic es reflecteix en 
l’èmfasi creixent atribuït per diversos Estats membres 
en programes introductoris».

IV. Acollida i integració

No s’ha d’entendre l’acollida com la totalitat del procés 
d’integració. Tal com la Llei defineix, n’és la primera 
etapa, la primera d’«un procés que dura diversos anys, 
en molts casos va més enllà de l’obtenció de la naciona-
litat o de la segona o tercera generació» (cf. el Manual 
sobre integració de la Comissió Europea de novembre 
de 2004). Per aquesta raó, els serveis d’acollida no pre-
tenen abastar totes les necessitats personals i socials de 
les persones destinatàries, ni les de la primera etapa, les 
de l’acollida per se, ni les de les etapes posteriors. Els 
serveis d’acollida han de coexistir amb la resta de pos-
sibilitats: serveis socials, habitatge d’inclusió, inserció 
sociolaboral, educació, assistència sanitària, etc.

En aquest sentit, la Llei no pretén fer la relació dels drets 
de cada àmbit (educació, salut, ensenyament lingüístic, 
treball, etc.), per tal com això es considera propi de 
cada una de les lleis sectorials corresponents i, arribat 
el cas, d’una futura Llei d’Integració també prevista en 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La present Llei 
regula el dret sectorial que li és propi, el dret a rebre 
un servei d’acollida en els termes i continguts que s’hi 
defineixen.

V. Responsabilitat compartida, i competències

La responsabilitat de la integració i, per tant, de l’acolli-
da, no pertoca únicament a les persones nouvingudes. 
Aquesta responsabilitat, convivencial, relacional, no pot 
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de la política, que la Llei integri, en la mesura del pos-
sible, les estructures i les normes que afecten tant a les 
persones catalanes que retornen, com a les estrangeres 
que immigren a Catalunya.

VII. Contingut de la Llei i procés d’elaboració

La Llei s’estructura en tres títols. El Títol primer con-
té l’objecte, les definicions i els principis generals i de 
gestió sobre els serveis d’acollida: es determina el dret 
d’accés, el contingut dels serveis i les certificacions so-
bre els coneixements adquirits; s’estableix l’aprovació 
dels programes d’acollida especialitzada per part dels 
departaments competents i dels ens locals, així com 
les mesures de participació per part de les empreses i 
altres entitats, a la vegada que es preveu la necessitat 
de disposar de professionals qualificats per dur a terme 
les actuacions previstes a la llei. El Títol segon estableix 
les competències de les administracions en la prestació 
dels serveis d’acollida; determina els instruments de 
planificació i execució; es fixen els plans i programes i 
se’n determina la seva naturalesa; s’estableixen els ins-
truments de coordinació i cooperació i es fixa el finan-
çament. El Títol tercer indica la forma com s’organitza 
el departament competent en la matèria per a l’exercici 
de les competències assignades; es fixen les funcions 
de l’òrgan competent en matèria d’immigració, la co-
missió interdepartamental d’immigració i la Taula de 
ciutadania i Immigració; finalment es crea l’Agència 
de Migracions de Catalunya com una entitat de dret 
públic, adscrita al departament competent en matèria 
d’immigració.

De les disposicions de la part final cal destacar a les 
disposicions addicionals: les previsions de la llei en re-
lació a les característiques pròpies de la Vall d’Aran; 
la col·laboració amb l’Administració general de l’Estat; 
les modificacions normatives; la creació d’una comissió 
mixta Generalitat-Ens locals per facilitar la coordinació 
i cooperació; la formació de personal especialitzat per 
atendre determinats col·lectius; La implantació progres-
siva del servei de primera acollida i l’adaptació dels 
Plans de ciutadania i immigració a les previsions de 
la llei. Per últim, pel que fa a la disposició transitòria, 
la norma estableix que l’exercici de les competències 
assignades a l’Agència siguin exercides, mentre no es 
regulin els seus estatuts, per l’òrgan competent en ma-
tèria d’immigració.

També és objecte d’aquesta Llei: la determinació de les 
persones que son titulars del servei de primera acollida 
i les competències i coneixements a adquirir; la deter-
minació de la responsabilitat principal de la Generalitat 
i els ens locals de garantir el servei de primera acolli-
da; la responsabilitat de la societat civil al respecte; la 
regulació d’aspectes relatius a la qualificació i especi-
alització per a l’exercici de les funcions pròpies dels 
serveis d’acollida.

A més de les competències d’acollida stricto sensu, la 
Llei n’inclou d’altres. Concretament, les que deriven del 
reconeixement de tasques que l’Administració de la Ge-
neralitat ja fa anys que va posant en marxa, tasques que 
representen el lògic creixement de la responsabilitat de 
govern vers àmbits materials del tot connectats, o en 
relació indivisible amb l’acollida, com són la integració, 
la sensibilització, l’ocupació, la formació universitària 
i la recerca, la formació i la qualificació professionals, 
l’anàlisi de la informació, el retorn voluntari, les reme-
ses, la participació, i altres. S’hi afirmen també com-
petències de disseny de les polítiques, de coordinació 
intradministrativa i interadministrativa, de planejament, 
de foment, de seguiment de les polítiques europea i in-
ternacional, entre d’altres.

VI. Sistema d’institucions

Abans s’ha fet referència als decrets 293/2000, 125 i 
188 del 2001, i 86/2008. Però el sistema institucional 
de la gestió immigratòria de la Generalitat començà ja 
a bastir-se l’any 1992. Aquell any, un acord del Govern 
creà la Comissió Interdepartamental per al seguiment 
i la coordinació d’actuacions en matèria d’Immigració. 
D’acord amb les funcions i tasques desplegades per l’es-
mentada Comissió, el 28 de setembre de 1993 el Govern 
aprovà el primer Pla Interdepartamental d’Immigració. 
De la mateixa data és el Decret 275/1993, de creació 
de la Comissió Interdepartamental d’Immigració i del 
seu Consell Assessor. En el decurs dels anys posteriors 
aquest sistema, més que evolucionar, es va anar actualit-
zant (decrets 176/1994, 194/1998, 71/2000 i 228/2000). 
L’única excepció fou el Decret 293/2000, pel qual es 
crea la Secretaria per a la Immigració, que sí que in-
novà l’ordenament jurídic en crear, per primer cop, un 
òrgan específic per a la gestió de les polítiques, adscrit, 
en aquell moment, al Departament de la Presidència. És 
per aquestes raons que ara la Llei, per tal d’assolir un 
sistema integrat d’institucions i funcions a Catalunya, a 
més de fixar-ne les competències de la Generalitat i els 
ens locals, ha d’abordar la creació d’entitats, o esment i 
reordenació d’algunes ja existents avui.

Tot i amb això, a més de reordenar i completar un sis-
tema institucional de la Generalitat per gestionar les 
noves competències estatutàries en matèria d’acollida i 
integració de la immigració, cal avançar vers una gestió 
institucional integrada dels moviments humans, que se-
ria limitada si només tingués en compte la immigració 
estrangera. Per una banda s’afirma, per primer cop, la 
competència en matèria d’integració social de les per-
sones sol·licitants d’asil, les refugiades i les apàtrides, 
basada en la competència exclusiva de l’article 166 de 
l’Estatut d’Autonomia. Per una altra banda, s’integra en 
el sistema institucional la competència sobre les perso-
nes retornades. A partir de l’any 2002 la Generalitat va 
posar en marxa un servei públic prestacional i d’acollida 
dels catalans emigrats i llurs descendents (Llei 25/2002, 
de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels 
catalans emigrats i llurs descendents, i de segona mo-
dificació de la Llei 18/1996). Les corresponents estruc-
tures administratives van ser adscrites a la Secretaria 
per a la Immigració durant la VII Legislatura. Sembla 
oportú, per raons d’eficiència, sistemàtica i visió integral 
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3. Temporalitat. L’acollida és un procés temporal la fi-
nalitat del qual és promoure l’autonomia personal i, en 
conseqüència, el dret d’accés pot ser limitat a períodes 
concrets en relació a l’inici de l’estada de la persona 
usuària a Catalunya.

4. Normalitat. L’atenció ha de tendir a dur-se a terme en 
el marc ja existent de recursos, equipaments, projectes i 
programes per tal d’evitar estructures paral·leles que pu-
guin provocar la segregació dels titulars del dret d’accés 
als serveis. Les respostes específiques són temporals ja 
que responen a necessitats que són temporals.

5. Enfocaments diferenciats. Els serveis d’acollida han 
d’admetre enfocaments diferenciats o especificitats ate-
sa l’heterogeneïtat de les persones titulars segons cri-
teris d’edat, d’origen, de gènere, d’habilitats o de nivell 
formatiu.

6. Perspectiva de gènere. Els serveis d’acollida han d’in-
tegrar la perspectiva de gènere com a eina d’anàlisi i de 
planificació.

Article 5. Principis de gestió dels serveis d’aco-
llida

Els principis de gestió dels serveis d’acollida són els 
següents: 

1. Responsabilitat de les Administracions i de tots els 
sectors socials. Els serveis d’acollida els presten les 
Administracions públiques catalanes i tots els sectors 
socials en els termes que estableix aquesta Llei.

2. Transversalitat. El conjunt dels serveis d’acollida fun-
ciona en forma de xarxa integrada. Els serveis d’acollida 
han de tenir criteris o línies de treball comuns, sigui 
quina sigui l’entitat que el presti.

3. Coordinació. Les Administracions públiques i les 
entitats privades han d’actuar coordinadament en la 
prestació dels serveis d’acollida.

4. Subsidiarietat. Comporta garantir que els serveis si-
guin prestats per l’Administració més propera als usu-
aris, i els nivells administratius d’àmbit superior se’n 
responsabilitzin en cas d’insuficiència de capacitat de 
resposta local.

5. Territorialitat i diferenciació. Comporta que, sense 
perjudici del servei prestat a l’exterior, els serveis s’han 
de desplegar arreu del territori de Catalunya a partir 
de l’organització administrativa de la Generalitat, dels 
ens locals, dels agents socials i de les entitats privades. 
Els serveis han de tenir en compte també les diferents 
característiques demogràfiques, funcionals, organitza-
tives, de dimensió i de capacitat de gestió del territori 
de cada ens local.

6. Eficiència. Comporta millorar la racionalització dels 
recursos, equipaments, projectes i programes, i evitar 
duplicitats entre administracions, agents socials i enti-
tats privades que presten serveis d’acollida en un mateix 
territori.

7. Flexibilitat. Els serveis s’han d’organitzar amb prou 
flexibilitat per atendre les necessitats de les persones 
titulars.

Títol 1. Disposicions generals sobre acollida

Capítol 1. Objecte, definicions, sistema i principis

Article 1. Objecte 

1. L’objecte bàsic d’aquesta llei és contribuir a fer efec-
tius els principis d’igualtat i de cohesió social, mitjan-
çant la creació d’un servei de primera acollida orientat 
a la promoció de l’autonomia personal de les persones 
estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya 
que es troben en desavantatge per motiu del seu desco-
neixement de la societat catalana, de les seves normes 
jurídiques principals, o per manca de competències lin-
güístiques bàsiques.

Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 

1. Acollida: és la primera etapa del procés d’integració 
de la persona a la societat en la qual s’estableix amb 
vocació de romandre-hi establement.

2. Servei de primera acollida: és el conjunt de recur-
sos, equipaments, projectes i programes de titularitat 
pública i privada que s’adrecen a garantir la satisfacció 
de les necessitats inicials de formació i informació de 
caràcter bàsic a les persones estrangeres immigrades, 
les sol·licitants d’asil, les refugiades, les apàtrides i les 
retornades, amb la finalitat de promoure’n l’autonomia 
personal, així com la cohesió del conjunt de la societat 
catalana.

3. Programa d’acollida especialitzada: instrument mit-
jançant el qual l’Administració de la Generalitat o els 
ens locals determinen criteris materials i de coordina-
ció per adaptar la seva oferta de recursos, equipaments, 
projectes, programes i serveis, de prestació pública o 
privada, d’acord amb les necessitats específiques de 
persones estrangeres immigrades o les retornades que 
en siguin usuàries.

Article 3. Sistema dels serveis d’acollida

Els serveis d’acollida s’estructuren en: 

1. Servei de primera acollida

2. Programes d’acollida especialitzada.

Article 4. Principis generals dels serveis d’aco-
llida

Els serveis d’acollida es regeixen pels principis generals 
següents: 

1. D’accés. L’acollida implica un dret d’accés als serveis, 
és a dir, l’accés de cada titular al conjunt de recursos, 
equipaments, projectes i programes, així com una cor-
relativa obligació de les Administracions catalanes de 
garantir l’accés a tothom en els termes que expressa 
aquesta Llei.

2. Promoció de l’autonomia i de la igualtat d’opor-
tunitats. Els serveis d’acollida s’adrecen a promoure 
l’autonomia personal i a afavorir la igualtat efectiva, 
eliminant condicions o circumstàncies arbitràries.
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ment competent en matèria de formació de persones 
adultes.

3. Els continguts de les accions formatives són: 

a) Competències lingüístiques bàsiques

b) Coneixements laborals i d’estrangeria

c) Coneixement de la societat catalana

Article 9. Competències lingüístiques bàsiques

1. Al llarg del seu procés d’integració a la societat ca-
talana, la persona titular del dret d’accés al servei de 
primera acollida ha d’assolir les competències lingüís-
tiques bàsiques en català i en castellà.

2. El servei de primera acollida ha d’oferir la formació 
i els mitjans necessaris per a l’adquisició de les com-
petències bàsiques en llengua catalana a les persones 
titulars del dret d’accés al servei que no la coneguin.

3. Reglamentàriament es fixarà el nivell de referència 
mínim a assolir en quant a competències lingüístiques 
referides en el Marc Europeu Comú de Referència per 
a les Llengües, establert pel Consell d’Europa.

4. En la seva condició de llengua pròpia de Catalunya, 
el català té la consideració de llengua comuna per a la 
gestió de les polítiques d’acollida i d’integració. Té tam-
bé la consideració de llengua vehicular de la formació i 
la informació, instrument bàsic per a la plena integració 
al país. Amb aquesta finalitat, l’aprenentatge lingüístic 
ofert pels serveis de primera acollida començarà per 
l’adquisició de les competències bàsiques en llengua 
catalana.

5. Finalitzada la formació de llengua catalana, el servei 
de primera acollida ha d’oferir la formació per l’adquisi-
ció de les competències bàsiques en llengua castellana 
per aquelles persones que hagin assolit l’adquisició de 
competències bàsiques en llengua catalana i que ho sol-
licitin o ho requereixin.

Article 10. Coneixements laborals

1. Les persones titulars del dret d’accés al servei de 
primera acollida han de poder assolir coneixements per 
fer possible la plena efectivitat dels seus drets i deures 
laborals, tant per l’accés al treball com per al desenvo-
lupament del lloc de treball i la carrera professional.

2. En especial, els coneixements han de ser els que de-
riven del règim jurídic laboral. Així mateix, s’han de 
conèixer els serveis ocupacionals de l’organisme que 
gestiona els serveis ocupacionals, els municipals i els 
concertats.

3. Serà el Departament competent en matèria d’ocupa-
ció qui definirà i concretarà el contingut de les accions 
formatives dels coneixements laborals en coordinació 
amb el departament competent en matèria d’immigra-
ció, que ho farà respecte dels coneixements en matèria 
d’estrangeria.

8. Qualificació i especialització. El serveis han de ser 
prestats per persones que han de comptar amb la neces-
sària qualificació i especialització.

9. Participació cívica. El funcionament dels serveis 
d’acollida ha d’incorporar la participació de la ciutada-
nia i, en particular, la de les persones d’origen immi-
grant i retornat i la de les dones, en la programació, el 
seguiment i l’avaluació del mateix.

10. Dotació pressupostària. Comporta el compromís 
de dotar de recursos els serveis, per al seu bon desen-
volupament.

11. Avaluació. Comporta l’obligació d’establir proces-
sos de valoració de la qualitat i del funcionament dels 
serveis, dels seus circuits de derivació i de coordinació, 
i de l’impacte del servei sobre les persones usuàries, 
des del punt de vista de la promoció de llur autonomia 
personal.

12. Protecció de dades de caràcter personal. Les per-
sones titulars del dret d’accés als serveis tenen dret a la 
confidencialitat de totes les dades i informacions que 
hagin de comunicar, d’acord amb la legislació de pro-
tecció de dades de caràcter personal.

Article 6. Prestació sotmesa als principis del ser-
vei i de la seva gestió

Els ens locals, l’Administració de la Generalitat, els 
agents socials i les entitats privades han de prestar els 
serveis d’acollida d’acord amb els principis que s’ex-
pressen als articles 4 i 5.

Capítol 2. Servei de primera acollida

Article 7 . Dret d’accés al servei i titulars

1. Són titulars del dret d’accés al servei de primera 
acollida les persones estrangeres immigrades, les sol-
licitants d’asil, les refugiades, les apàtrides i les retor-
nades, a partir dels 16 anys.

2. El servei de primera acollida es pot prestar en els 
països d’origen de les persones immigrades.

3. El dret d’accés al servei de primera acollida s’inicia a 
l’exterior, quan la persona obté una autorització admi-
nistrativa de residència o d’estada superior a 90 dies al 
territori de Catalunya.

4. Al territori de Catalunya, el dret d’accés al servei de 
primera acollida s’inicia a partir de l’empadronament 
o, en el seu cas, de la sol·licitud d’asil.

Article 8. Estructura i continguts

1. El servei de primera acollida consta d’accions forma-
tives i informatives estructurades, a partir de l’avaluació 
inicial de les necessitats de coneixements de la persona 
titular, en itineraris adaptats a aquestes necessitats, així 
com en derivacions a altres serveis públics o privats.

2. Les accions formatives es duran a terme sense per-
judici de les funcions que té encomanades el departa-
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competent en matèria de formació de persones adultes. 
El contingut mínim d’aquests coneixements serà esta-
blert reglamentàriament prèvia participació dels ens 
locals per mitjà de les seves entitats associatives.

2. Els coneixements assolits s’han d’acreditar en un 
certificat oficial per tal de facilitar l’accés al mercat de 
treball i a d’altres possibilitats formatives.

3. Les certificacions oficials tenen eficàcia jurídica en 
l’àmbit competencial de la Generalitat i dels ens locals. 
A més, les certificacions oficials del servei de primera 
acollida i d’altres serveis públics poden tenir eficàcia 
en els procediments d’estrangeria i en altres procedi-
ments regulats per l’Administració General de l’Estat. 
Amb aquesta finalitat, la Generalitat ha de proposar a 
l’Administració General de l’Estat el reconeixement de 
l’eficàcia en els termes previstos a la Disposició addici-
onal Tercera d’aquesta Llei.

4. Els requisits del dret a prestacions social de caràcter 
econòmic, i els del dret d’accés a serveis públics dife-
rents al que regula aquesta llei, per part de les persones 
estrangeres immigrades i retornades, són els establerts 
a les normes reguladores de cada prestació i de cada 
servei.

Article 14. Obligacions en relació al servei de 
primera acollida i col·laboració

1. L’obligació de garantir la disponibilitat del servei de 
primera acollida, així com de prestar-lo, correspon als 
ens locals, dins del seu territori, i a la Generalitat, en 
els termes que expressa el Títol 2.

2. Els ens locals i la Generalitat presten el servei de 
primera acollida directament, o a través dels agents so-
cials i les entitats privades, amb o sense ànim de lucre, 
en el marc de la normativa financera, pressupostària, 
administrativa i de contractació vigent, així com en el 
marc dels principis de gestió dels serveis d’acollida de 
l’article 5.

3. Els agents socials i les entitats privades sense ànim 
de lucre poden esdevenir entitats col·laboradores de la 
Generalitat i dels ens locals en la prestació de part del 
servei de primera acollida. La relació amb les entitats 
col·laboradores s’articula mitjançant el que estableix la 
legislació sobre contractes del sector públic.

4. Els ajuntaments han d’informar de l’existència del 
servei de primera acollida i de la manera d’inscriure’s 
a cada nova veïna o veí del municipi, en el moment de 
notificar la resolució que reconeix l’empadronament. 
Fora del territori de Catalunya correspon informar-ne a 
les oficines catalanes a l’exterior, directament o a través 
de la col·laboració que preveu l’apartat 3 de la Disposi-
ció addicional Tercera.

Article 11. Coneixement de la societat catalana 
i del seu marc jurídic

Les persones titulars del dret d’accés al servei de pri-
mera acollida han de poder assolir coneixements bàsics 
i pràctics en els àmbits següents: 

1. Els trets fonamentals de Catalunya, i del municipi 
d’empadronament i la corresponent comarca, en els seus 
aspectes socials, de lleure, culturals, geogràfics, histò-
rics, i la realitat sociolingüística, així com de l’Estat i 
de la Unió Europea.

2. Els drets i deures fonamentals

3. Els recursos públics i privats, així com els principals 
serveis públics i els deures i drets com a usuàries o 
potencials beneficiàries de prestacions.

4. El funcionament del sistema polític i administratiu, 
incloent-hi les oportunitats de participació en la política 
i en la societat civil.

5. Han d’assolir també els coneixements necessaris per 
a l’accés i manteniment de la regularitat administrativa 
necessària per a viure a Catalunya. En especial, els co-
neixements derivats del règim d’estrangeria.

Article 12. Altres aspectes del servei

1. En les accions de formació i informació s’ha de par-
tir del nivell sociocognitiu de la persona usuària i s’ha 
d’utilitzar metodologia adaptada a les característiques 
personals i a les peculiaritats pròpies del context so-
ciocultural en el qual es desenvolupin, incorporant-hi 
sistemàticament els avenços tecnològics destinats a op-
timitzar el rendiment de l’aprenentatge, i s’ha de tenir 
en compte el desenvolupament de tots aquells aspectes 
que permetin incrementar el grau de satisfacció i de 
benestar de la persona.

2. La formació i informació poden ser presencials i a 
distància, i en qualsevol modalitat, fent ús de les tecno-
logies de la informació i la comunicació.

3. Cal realitzar actuacions incentivadores de la inte-
gració lingüística de les persones usuàries del servei a 
través d’un enfocament predominantment comunicatiu 
de les activitats formatives i informatives.

4. En relació a les llengües pròpies de les persones usu-
àries del servei, sempre que sigui necessari, es pot: 

– Emprar-les en les activitats formatives i informatives, 
d’acord amb les recomanacions i protocols tècnics ela-
borats amb aquesta finalitat.

– Incorporar-les als materials, a més del català.

5. A través dels mòduls d’ensenyament del català es po-
den transmetre parcialment els continguts que preveuen 
els articles 10 i 11.

Article 13. Certificacions acreditatives oficials

1. La Generalitat i els ens locals, en l’àmbit de les com-
petències respectives, han de certificar la realització per 
part de les persones titulars de les accions informatives 
i formatives del servei de primera acollida, sense perju-
dici de les funcions que té encomanades el departament 
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4. Els ens locals i la Generalitat poden concertar amb 
les empreses i altres entitats, i amb els agents socials les 
mesures que preveu l’apartat 1 d’aquest article.

5. Els òrgans de contractació de les Administracions 
públiques poden establir als plecs de clàusules adminis-
tratives particulars la preferència en l’adjudicació dels 
contractes de les proposicions presentades per entitats 
que, al moment de l’acreditació de la solvència tècnica 
o professional, compleixin amb alguna de les previsions 
dels epígrafs anteriors d’aquest article, sempre que les 
proposicions igualin a les més avantatjoses des del punt 
de vista dels criteris objectius que serveixen de base 
a l’adjudicació. El manteniment, durant l’execució del 
contracte, del compliment de les previsions acreditades 
per les entitats adjudicatàries s’ha de considerar una 
condició d’execució contractual.

Capítol 4. Qualificació i especialització

Article 17. Qualificació i especialització per a 
l’exercici de les funcions professionals

1. Les entitats i administracions públiques que gestionen 
les polítiques d’acollida i d’integració han de garantir 
que els seus professionals disposin de la qualificació i 
l’especialització adequades.

2. En relació a les persones que desenvolupin les es-
mentades funcions a la Generalitat, als ens locals i a 
les entitats privades, el Govern de la Generalitat ha de 
regular: 

a) La definició de les funcions dels perfils professio-
nals.

b) L’establiment dels requisits d’exercici professional.

c) Les correspondències entre els perfils professionals 
definits i les titulacions, qualificacions professionals o 
certificats de professionalitat que es considerin adequats 
per a desenvolupar-los.

3. Amb la finalitat de reconèixer les experiències pro-
fessionals i formatives ja realitzades per les persones 
que fan les funcions de gestió de la diversitat, el De-
partament que té assignades les funcions en matèria 
d’immigració impulsarà processos específics d’habilita-
ció i processos específics d’acreditació de competències 
professionals, la superació dels quals, en les condicions 
que es determinin, han de permetre l’exercici de les 
funcions corresponents.

4. Les funcions que preveuen els apartats 2 i 3 d’aquest 
article s’han de fer amb la col·laboració de l’òrgan com-
petent en la definició de les qualificacions professionals 
i de l’organisme que gestiona els serveis ocupacionals, 
un cop escoltats els ens locals per mitjà de les seves 
entitats associatives.

Capítol 3. Programes d’acollida especialitzada 
i responsabilitat de les empreses i d’altres enti-
tats 

Article 15. Programes d’acollida especialitzada

1. Dins de la seva competència, la persona titular de 
cada Departament de l’Administració de la Generalitat 
pot aprovar programes d’acollida especialitzada.

2. Les persones titulars dels departaments competents 
han d’aprovar programes d’acollida especialitzats, en tot 
cas, per als àmbits següents: salut, educació, formació 
d’adults, administració de justícia, serveis d’execució 
penal tant en l’àmbit d’adults com de justícia juvenil, 
serveis socials, infància i adolescència, interior, política 
lingüística, serveis tributaris, atenció ciutadana, ocupa-
ció, funció pública, universitats i turisme.

3. Els ens locals poden també aprovar programes d’aco-
llida especialitzada.

4. Els programes d’acollida especialitzada han de de-
senvolupar-se en coordinació amb el servei de primera 
acollida i amb els departaments de la Generalitat com-
petents.

Article 16. Participació de les empreses i d’altres 
entitats

1. En relació al principi de no discriminació, l’Adminis-
tració de la Generalitat promourà mitjançant les empre-
ses i altres entitats, amb la participació dels represen-
tants legals dels treballadors, l’establiment de mesures 
d’acció positiva, tant en l’accés al lloc de treball com en 
l’establiment de les condicions de treball, incloent-hi el 
treball temporer o de campanya, en el marc de la legis-
lació laboral aplicable. En aquest sentit, les empreses i 
altres entitats poden: 

a) Impulsar programes de gestió de la diversitat, l’ob-
jectiu dels quals és adaptar-les als canvis culturals 
i organitzatius que poden generar la presència de 
treballadores i treballadors estrangers, d’apàtrides o 
de retornats. En aquest sentit, els objectius i accions 
previstes als programes s’han d’adreçar també a les 
delegades i delegats sindicals, als gestors de recursos 
humans, quadres i, en general, a la totalitat de les 
persones que hi treballen.

b) Assumir altres actuacions, consistents en mesures 
econòmiques, comercials, laborals, assistencials o simi-
lars, adreçades a promoure condicions d’igualtat entre 
totes les persones que hi treballen i sigui quina sigui 
llur nacionalitat, al si de cada empresa o entitat i del 
seu entorn social.

c) Impulsar accions pròpies del servei de primera aco-
llida durant la jornada laboral.

2. Les mesures que preveuen les lletres a i b de l’apartat 
anterior s’han d’oferir en igualtat de condicions, sigui 
quina sigui la nacionalitat de la persona destinatària.

3. Els convenis col·lectius de treball i els pactes d’em-
presa poden contenir clàusules orientades a impulsar 
les mesures que preveu aquest article.
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e) Col·laborar amb l’Administració General de l’Estat 
en la gestió de les seves competències d’estrangeria, 
dret d’asil, apàtrida i retorn, en el marc, en tot cas, dels 
instruments de col·laboració mútua que preveu la Llei 
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre Drets i Llibertats 
dels Estrangers a Espanya i Llur Integració Social.

f) Gestionar la política de retorn.

g) Dur a terme activitats relacionades amb la integració 
social de les persones estrangeres immigrades, de les 
sol·licitants d’asil, de les refugiades, de les apàtrides i 
de les retornades a Catalunya.

h) Elaborar, fomentar i desenvolupar programes en els 
àmbits del retorn voluntari als països d’origen, de les 
remeses, del codesenvolupament i altres específics de 
la política migratòria.

i) Fomentar la participació de les persones estrangeres 
immigrades, sol·licitants d’asil, les refugiades, les apà-
trides i les retornades a Catalunya.

j) Definir i desenvolupar, en col·laboració amb l’or-
ganisme que gestiona els serveis ocupacionals i amb 
les institucions formatives i educatives corresponents, 
programes formatius adreçats a les persones professi-
onalment especialitzades, o que s’han d’especialitzar, 
des dels sectors públic i privat, en l’atenció a la pobla-
ció immigrada estrangera, la refugiada, l’apàtrida i la 
retornada a Catalunya.

k) Fomentar la formació universitària i la recerca en 
l’àmbit de les migracions.

l) Elaborar i fer el seguiment de programes d’informa-
ció, formació i sensibilització, que s’adrecen a la com-
prensió per part de la població sobre les causes i con-
seqüències dels canvis demogràfics i dels moviments 
migratoris.

m) Establir instruments de recollida d’informació i el 
seu tractament estadístic i analític als efectes de les polí-
tiques i competències previstes en aquesta llei, en coor-
dinació amb l’Observatori del treball, així com establir 
els elements bàsics i comuns del sistema d’informació, 
per fer-ne possible la coordinació i l’avaluació.

n) Fer el seguiment de les polítiques migratòries d’altres 
països, de la Unió Europea i de les diverses entitats 
internacionals.

o) Elaborar un informe anual sobre la situació d’inte-
gració social de les persones immigrades, sol·licitants 
d’asil, refugiades, apàtrides i retornades, que ha de ser 
divulgat públicament. Aquest informe ha de tenir el 
caràcter d’independent, d’acord amb estàndards inter-
nacionals, i pot ser elaborat amb la participació dels 
òrgans que preveuen els articles 28 i 29 i amb la col-
laboració tècnica d’altres entitats públiques o privades, 
així com de persones físiques expertes en funció de 
cada matèria.

p) Coordinar l’execució de les polítiques d’acollida i 
integració que es desenvolupin en el territori de Ca-
talunya.

q) Qualsevol altra competència atribuïda per aquesta 
Llei, per disposició legal o reglamentària, així com 

Títol 2. Competències, planejament, cooperació, 
coordinació i finançament

Capítol 1. Competències del Govern, de l’Adminis-
tració de la Generalitat i dels ens locals

Article 18. Responsabilitats públiques

1. L’Administració de la Generalitat, els municipis i els 
altres ens locals de Catalunya són les administracions 
competents en matèria d’acollida i integració, d’acord 
amb el que determina aquest títol i, en el seu cas, la 
legislació sobre règim local.

2. Les polítiques d’acollida desenvolupades per les 
diverses administracions públiques de Catalunya cal 
emmarcar-les dins les polítiques de ciutadania i immi-
gració.

Article 19. Competències del Govern de la Ge-
neralitat

Correspon al Govern

a) Aprovar el pla de ciutadania i immigració del Govern 
de la Generalitat de Catalunya

b) La determinació dels serveis propis de l’Administra-
ció de la Generalitat que han de comptar amb progra-
mes d’acollida especialitzada.

c) Aprovar el contracte programa a què fa referència 
l’article 30.2.

d) Desenvolupar reglamentàriament els requisits mí-
nims que haurà de tenir qualsevol servei de primera 
acollida, establir per reglament els requisits del seu pro-
cediment d’accés i de la seva prestació, els requisits dels 
certificats i informes oficials corresponents, tant de la 
Generalitat com dels ens locals, les convalidacions amb 
altres certificats i informes oficials, i altres requisits tèc-
nics referits als aspectes del servei que són previstos al 
Capítol 2 del Títol 1 d’aquesta Llei. Aquests requisits 
seran fixats de comú acord amb les entitats associatives 
dels ens locals en tot allò que faci referència als aspectes 
organitzatius del servei.

e) Establir el protocol d’utilització intern de les persones 
usuàries del servei de primera acollida.

Article 20. Competències del departament que té 
assignades les funcions en matèria d’immigració

Correspon al departament que té assignades les funci-
ons en matèria d’immigració: 

a) Proposar al Govern directrius polítiques en matèria 
d’immigració i retorn 

b) Proposar el contracte programa a què fa referència 
l’article 30.2.

c) Elaborar el Pla de Ciutadania i Immigració i propo-
sar-ne l’aprovació al Govern.

d) Coordinar l’acció dels departaments de la Generalitat 
i dels ens locals en matèria d’acollida i immigració, i 
col·laborar en el disseny i gestió de les respectives po-
lítiques públiques, en la mesura que es relacionen amb 
la població immigrada i retornada 
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1.2 Dels ens locals: 

– Pla municipal de Ciutadania i Immigració (PMCI) o 
altres plans, programes o serveis on s’emmarquin les 
polítiques d’acollida.

– Pla comarcal de Ciutadania i Immigració (PCCI)

– Programes d’acollida especialitzada

2. Els departaments de la Generalitat i els ens locals 
poden elaborar i aprovar conjuntament programes 
d’acollida especialitzada en supòsits de recursos, equi-
paments, projectes, programes i serveis totalment o 
parcial compartits.

Article 23. Naturalesa i contingut dels plans

1. Pla de Ciutadania i Immigració

a) El Pla de Ciutadania i Immigració té la naturalesa 
d’instrument de programació i coordinació de l’acti-
vitat de l’Administració de la Generalitat en relació a 
les competències que aquesta Llei li reconeix; la seva 
elaboració és preceptiva i ha de ser aprovat per acord 
del Govern que en donarà compte al Parlament de Ca-
talunya mitjançant compareixença a la comissió que 
correspongui.

b) El seu contingut mínim és: objectius, programació i 
previsió de les actuacions concretes de cada Departa-
ment, agrupades o no per programes sectorials. Ha de 
disposar també d’una memòria econòmica que formi 
part de l’expedient i que garanteixi la seva aplicació per 
cada període anual, així com el sistema d’avaluació i els 
òrgans o instruments de coordinació.

c) Les actuacions i programació poden ser actualitzades 
mitjançant acords del Govern.

d) Sempre que el seu contingut afecti competències d’al-
tres Administracions catalanes, tindrà també la natura-
lesa i, per tant, haurà de contenir les parts, i ser elaborat 
com a pla sectorial de coordinació, segons el que preveu 
l’article 148 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.

e) En l’elaboració del Pla de Ciutadania i Immigració 
cal garantir la participació en la seva elaboració, de les 
Administracions i entitats públiques i privades que hi 
tenen responsabilitats.

2. Pla Municipal de Ciutadania i Immigració

El Pla Municipal de Ciutadania i Immigració es rela-
ciona amb les competències municipals que afecten 
específicament a la població estrangera immigrada i 
la retornada, i afecten al procés d’acollida i integra-
ció. Aquest serà el document marc que contindrà els 
elements que es considerin necessaris per donar com-
pliment als objectius i competències establertes que 
determina la Llei.

3. Pla comarcal de Ciutadania i Immigració

El Pla comarcal de Ciutadania i Immigració té el mateix 
contingut que el Pla municipal en relació amb seu àmbit 
territorial i és aprovat pel Ple respectiu.

aquelles altres que siguin necessàries per al desenvolu-
pament i l’execució de la política d’acollida, immigració 
i retorn que no estiguin expressament atribuïdes a un 
altre departament de la Generalitat o a una altra admi-
nistració pública.

Article 21. Competències dels ens locals

1. Els ens locals podran prestar el servei d’acollida a 
qualsevol persona que estigui empadronada al municipi. 
Els municipis, en tot cas tindran les següents competèn-
cies en relació al servei de primera acollida: 

a) Els municipis amb una població igual o superior als 
vint mil habitants, han de prestar el servei de primera 
acollida en relació a les persones empadronades, bé si-
guin estrangeres immigrades o retornades.

b) Els municipis amb una població inferior als vint mil 
habitants poden prestar el servei de primera acollida, 
sempre que compleixin els requisits que es determinin 
reglamentàriament.

c) Els ens supramunicipals poden prestar el servei de 
primera acollida por delegació, encàrrec de gestió o 
establir programes d’assistència i cooperació als muni-
cipis en relació a aquest servei.

d) Els municipis poden prestar el servei de primera 
acollida a través de la Generalitat, dels ens locals su-
pramunicipals i amb les fórmules de col·laboració que 
preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 14.

2. Altres competències dels municipis: 

a) Fomentar totes les polítiques necessàries, i prestar 
tots els serveis necessaris per garantir la cohesió social 
de la seva població i l’acollida i la integració de les per-
sones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil, les 
refugiades, les apàtrides i les retornades.

b) Impulsar la coordinació de totes les entitats públi-
ques i privades que en el seu àmbit competencial tenen 
responsabilitats d’acollida i integració, a través de me-
canismes de foment de la participació o altres que es 
consideri adients.

c) Participar en l’elaboració dels plans i programes de 
la Generalitat que preveu l’article 22.1.1.

d) Impulsar en el marc de les seves competències la 
participació de les persones immigrades a través dels 
mecanismes que es consideri oportuns.

Capítol 2. Planificació

Article 22. Planificació

1. Els plans i programes en els àmbits de les persones 
estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil, les refu-
giades, les apàtrides i les retornades són: 

1.1 De la Generalitat: 

– Pla de Ciutadania i Immigració (PCI)

– Programes d’acollida especialitzada 
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Capítol 2. Òrgan competent en matèria d’immi-
gració, Comissió Interdepartamental d’Immigra-
ció i Taula de Ciutadania i Immigració

Article 27. Òrgan competent en matèria d’immi-
gració 

1. L’òrgan competent en matèria d’immigració, té les 
funcions que deriven de les adscripcions orgàniques 
previstes en aquest article i a l’article 29.4 i totes les 
que siguin determinades reglamentàriament.

2. La Comissió Interdepartamental d’Immigració i 
la Taula de Ciutadania i Immigració, o els òrgans de 
coordinació interdepartamental i de participació que 
determini el Govern, s’adscriuen al Departament que 
té assignades les funcions en matèria d’immigració, 
mitjançant l’òrgan competent en matèria d’immigració. 
Aquest òrgan ha donar suport pressupostari i de perso-
nal necessaris per al seu respectiu funcionament.

Article 28. Taula de Ciutadania i Immigració

La Taula de Ciutadania i Immigració és l’òrgan col-
legiat consultiu que canalitza la participació del conjunt 
de la població i de les seves entitats en les polítiques i 
competències fixades en aquesta Llei. El seu funciona-
ment s’ha d’ajustar a les normes reguladores del dret 
administratiu, i la seva composició i funcions es fixen 
per reglament.

Capítol 3. Agència de Migracions de Catalunya

Article 29. Agència de Migracions de Catalunya

1. Es crea l’Agència de Migracions de Catalunya, com a 
entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d’obrar i autonomia funcional i de gestió. 
L’Agència ha d’ajustar la seva activitat al dret privat i, 
en termes generals, a allò que preveu el Text refós de 
la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, 
de 24 de desembre.

2. Els actes de l’Agència de Migracions de Catalunya 
dictats pel director o directora en l’exercici de potestats 
públiques així com les seves relacions amb el Depar-
tament que té assignades les funcions en matèria d’im-
migració s’han d’ajustar a les normes reguladores del 
dret administratiu.

3. L’Agència de Migracions de Catalunya s’adscriu al 
Departament que té assignades les funcions en matèria 
d’immigració.

Article 30. Funcions i contracte-programa

1. Correspon a l’Agència de Migracions de Catalunya la 
gestió de les competències específiques següents: 

a) Executar i gestionar les polítiques migratòries, segons 
les directrius establertes per l’òrgan competent de l’Ad-
ministració de la Generalitat

Article 24. Col·laboració i coordinació

1. L’Administració de la Generalitat i els ens locals col-
laboren en l’aplicació de les competències que regula 
aquesta Llei, mitjançant els instruments que estableixen 
la legislació general de règim jurídic i procediment ad-
ministratiu i la legislació de règim local.

2. Els ens locals i el Departament que té assignades les 
funcions en matèria d’immigració col·laboren i coordi-
nen l’exercici de les competències pròpies a través, en 
tot cas, de: 

– La integració de representants d’ambdues Adminis-
tracions al si de l’Agència de Migracions de Catalunya, 
en els termes que preveu aquesta Llei, i al si de la Taula 
de Ciutadania i Immigració i de la Comissió mixta Ge-
neralitat - Ens locals.

– El procés d’elaboració del plans de Ciutadania i Im-
migració de la Generalitat i la participació en els seus 
òrgans de coordinació.

– El seguiment tècnic del finançament que preveuen les 
convocatòries de subvencions i els contractes-programa, 
per part de l’Agència de Migracions de Catalunya.

3. L’Agència de Migracions de Catalunya ha d’impulsar 
l’establiment de contractes-programa amb els ens locals 
que gestionin competències fixades en aquesta Llei, a fi 
de garantir la coresponsabilitat i l’estabilitat dels serveis 
i dels seus professionals.

Capítol 3. Finançament

Article 25. Finançament

1. Els serveis d’acollida es financen amb les aportacions 
del pressupost de la Generalitat, de l’Estat i dels ajunta-
ments i d’altres ens locals.

2. La Generalitat ha de garantir la suficiència finance-
ra dels ens locals en relació a les competències a què 
aquesta llei els obliga, bé sigui amb la transferència de 
fons europeus o estatals o amb recursos propis, segons 
disponibilitat pressupostària.

Títol 3. Organització institucional

Capítol 1. Organització institucional

Article 26. Organització institucional

L’exercici de les competències que aquesta Llei assigna 
al Departament que té assignades les funcions en matèria 
d’immigració, es duu a terme, en tot cas, a través de: 

a) L’òrgan competent en matèria d’immigració.

b) La Comissió Interdepartamental d’Immigració o l’òr-
gan de coordinació interdepartamental que determini el 
Govern de la Generalitat de Catalunya.

c) La Taula de Ciutadania i Immigració o l’òrgan de 
participació que determini el Govern de la Generalitat

d) L’Agència de Migracions de Catalunya
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públiques seran ocupats per funcionaris públics i en els 
termes que s’estableixin a les lleis.

2. La selecció dels recursos humans s’ha de fer d’acord 
amb els principis establerts a la normativa general de 
funció pública.

Article 33. Recursos econòmic, pressupost i pa-
trimoni 

1. L’Agència de Migracions de Catalunya, per a complir 
les seves finalitats, compta amb els béns i els recursos 
econòmics següents: 

a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, inclosos els derivats dels con-
tractes programa.

b) Les aportacions procedents de fons estatals o euro-
peus.

c) Els rendiments dels béns que li són adscrits i dels que 
adquireixi en exercici de les seves funcions.

d) Els ingressos que obtingui per la prestació dels seus 
serveis.

e) Les subvencions, les aportacions i les donacions que 
li concedeixin les persones i les

entitats públiques o privades.

f) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, en els 
termes i les condicions que fixen les normes vigents.

g) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.

Disposicions addicionals

Primera . De la varietat aranesa de la llengua 
occitana i el Conselh Generau d’Aran

– Les previsions que fa aquesta Llei en relació als ens 
locals, s’han d’entendre realitzades al Conselh Generau 
d’Aran i a les altres institucions pròpies.

– Correspon al Conselh Generau d’Aran ordenar l’apli-
cació de les previsions lingüístiques contingudes en 
aquesta Llei per facilitar el coneixement de la varietat 
aranesa de la llengua occitana de forma anàloga a com 
es preveu per a la llengua catalana.

Segona . Convalidació del servei de primera aco-
llida

El sistema educatiu, els serveis d’execució penal tant 
en l’àmbit d’adults com de justícia juvenil i els centres 
d’acollida de menors desemparats assumeixen les neces-
sitats inicials de formació i informació de caràcter bàsic 
de les persones estrangeres immigrades i les retornades, 
mitjançant les accions educatives i formatives que pre-
veuen les respectives lleis sectorials. El Govern ha de 
determinar per reglament les respectives convalidacions 
entre les esmentades accions educatives i formatives i 
el servei de primera acollida, així com la possibilitat 
d’exempció del requisit de l’empadronament que fixa 
l’article 7.4, a les persones que accedeixin al sistema, 
serveis o centres indicats en aquesta disposició.

b) Cooperar amb els ens locals en la prestació del servei 
de primera acollida i els programes d’acollida especi-
alitzada

c) Prestar, amb la col·laboració dels departaments cor-
responents, el servei de primera acollida a l’exterior i a 
aquells municipis que no el prestin, sense perjudici de 
les fórmules de cooperació i col·laboració que preveu 
l’article 21.1.

d) Avaluar els serveis de primera acollida.

e) Prestar cooperació tècnica i econòmica als agents so-
cials, empreses i entitats privades sense ànim de lucre, 
en relació a les responsabilitats respectives assenyalades 
en aquesta Llei

f) Qualsevol altra competència assignada pel Departa-
ment al qual estigui adscrita l’Agència, per disposició 
legal o reglamentària, així com aquelles altres que si-
guin necessàries per al desenvolupament i l’execució de 
la política d’acollida, immigració i retorn.

2. Les relacions de l’Agència de Migracions de Cata-
lunya amb el Departament que té assignades les funci-
ons en matèria d’immigració s’articulen per mitjà d’un 
contracte programa que ha d’ajustar la seva vigència 
temporal a la del Pla de Ciutadania i Immigració. Sense 
perjudici del que disposa l’article 53 del Text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, el con-
tracte programa ha d’incloure en tot cas.

a) la definició dels objectius que ha d’assolir l’Agència

b) la previsió d’ingressos i despeses i de resultats que 
ha d’obtenir en la seva gestió i determinar els criteris 
d’avaluació

c) els instruments de seguiments i control a què ha de 
sotmetre la seva activitat: 

Article 31. Òrgans de govern

1. Els òrgans de govern de l’Agència de Migracions de 
Catalunya són: 

a) Consell de Direcció

b) Presidenta o president

c) Vicepresidenta o vicepresident

d) Directora o director

2. L’organització, el règim jurídic, les funcions i el 
funcionament dels òrgans de l’Agència es regulen per 
aquesta llei i pels seus estatuts, i subsidiàriament per les 
normes reguladores del règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat. Pel que fa a les funcions, els òrgans 
de govern tenen les que indiquen els articles 33 a 36 i 
les altres que determinin els estatuts i altres normes 
organitzatives.

Article 32. Règim de recursos humans

1. Les persones que treballen per a l’Agència de Mi-
gracions de Catalunya ho fan sotmeses al dret laboral. 
En tot cas, els llocs de treball que impliquen la parti-
cipació directa o indirecta en l’exercici de les potestats 
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Sisena. Formació en drets de les dones i en el 
col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bi-
sexuals (LGTB)

El Govern ha de garantir la formació de les persones 
professionalment especialitzades, o que s’han d’especi-
alitzar, des dels sectors públic i privat, en l’atenció a la 
població immigrada estrangera, la refugiada, l’apàtrida 
i la retornada, sobre els drets de les dones i els de les 
persones LGTB, i sobre els diferents models de família 
existents a la societat catalana. Així mateix, pot ela-
borar manuals d’actuació sobre les necessitats de les 
víctimes per raó de gènere.

Setena. Implantació progressiva del servei de pri-
mera acollida, i taxes

1. El ple desplegament territorial del servei de prime-
ra acollida ha d’assolir-se en el decurs dels propers sis 
anys, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. El 
Govern ha de planificar el desplegament territorial de 
forma gradual, d’acord amb el que s’estableixi a les cor-
responents lleis de pressupostos.

2. L’accés al servei de primera acollida pot ser condi-
cionat al pagament de taxes a través de la corresponent 
previsió legal.

Vuitena. Adaptació dels PMCI i PCCI a aquesta 
Llei

Els municipis i les comarques han d’adaptar els res-
pectius plans de Ciutadania i Immigració al contingut 
d’aquesta llei, en el termini d’un any des de la seva en-
trada en vigor. El desplegament reglamentari d’aquesta 
Llei tindrà en compte els plans o programes desenvolu-
pats pels ens locals i supralocals vigents en el moment 
de l’aprovació d’aquesta Llei.

Disposició transitòria

El Govern, en el termini de nou mesos des de l’entrada 
en vigor de la llei, ha d’aprovar els estatuts de l’Agència 
de Migracions de Catalunya. Mentre no s’aprovin els 
estatuts, l’òrgan competent en matèria d’immigració ha 
d’exercir les competències que aquesta Llei assigna a 
l’Agència de Migracions de Catalunya.

Disposicions finals

Primera. Desplegament i aplicació 

1. Es faculta el Govern de la Generalitat i, en l’àmbit 
de les competències que tingui atribuïdes, la persona 
titular del Departament que té assignades les funcions 
en matèria d’immigració per a dictar les disposicions i 
prendre les mesures necessàries en relació al desplega-
ment i execució d’aquesta Llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor al cap d’un mes de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Tercera . Col·laboració amb l’Administració Ge-
neral de l’Estat

El Govern de la Generalitat ha de promoure la celebra-
ció de convenis o acords amb l’Administració General 
de l’Estat per determinar: 

1. Els mecanismes necessaris per tal que les certifica-
cions a què fa referència l’article 13.3 tinguin efecte al 
si dels procediments d’estrangeria.

2. Per fer possible la comunicació a la Generalitat de 
tota sol·licitud i resolució que pugui comportar que la 
persona interessada hagi de ser titular del servei de pri-
mera acollida.

3. Per col·laborar en la prestació del servei de primera 
acollida a l’exterior, especialment quan aquest no es 
dugui a terme en oficines de la Generalitat.

4. Per intercanviar dades estadístiques.

Quarta. Òrgans de gestió i participació de la Llei 
25/2002 i el Decret 268/2003

1. Les referències que la Llei 25/2002, de 25 de no-
vembre, de mesures de suport al retorn dels catalans 
emigrats i llurs descendents, i de segona modificació 
de la Llei 18/1996, i el Decret 268/2003, de 4 de no-
vembre, de desplegament de la Llei 25/2002, de me-
sures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs 
descendents, fan a l’Oficina de gestió unificada del Pla 
d’ajuda al Retorn i al Consell Assessor del Pla d’Ajuda 
al Retorn, s’han d’entendre realitzades, respectivament, 
a l’Agència de Migracions de Catalunya i a la Taula de 
Ciutadania i immigració.

2. Les referències que la Llei 25/2002, de 25 de no-
vembre, de mesures de suport al retorn dels catalans 
emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de 
la Llei 18/1996, i el Decret 268/2003, de 4 de novembre, 
de desplegament de la Llei 25/2002, de mesures de su-
port al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, 
fan a la persona gerent del Pla d’ajuda al Retorn, s’han 
d’entendre realitzades a la persona titular de la direcció 
de l’Agència de Migracions de Catalunya.

3. Es modifica el redactat de l’article 10.1 de la Llei 
25/2002, que adopta el següent redactat: Les diferents 
actuacions establertes per aquesta Llei han d’ésser ges-
tionades per l’Agència de Migracions de Catalunya, que 
ha de coordinar totes les actuacions dels diversos de-
partaments de la Generalitat establertes pel Pla d’ajuda 
al retorn.

Cinquena. Comissió mixta Generalitat - Ens lo-
cals

Per facilitar el marc de cooperació i coordinació que ha 
de donar-se, s’institueix la comissió mixta Generalitat - 
Ens locals. La seva composició serà paritària i tindrà les 
funcions que ambdues parts acordin. Aquesta comissió 
es constituirà dins el termini de tres mesos a partir de 
l’entrada en vigor de la Llei.
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21. Certificació de la secretària del Govern respecte l’in-
forme favorable del Consell Tècnic en sessió de data 19 
de maig de 2009 (21 de maig de 2009)

Documentació complementària 

22. Versió 1 text del Projecte de Llei d’acollida de les 
persones immigrades i retornades a Catalunya, (juliol 
2007)

23. Informe de resultats del procés participatiu de la 
Llei d’Acollida de les persones immigrades i retornades 
a Catalunya (maig de 2007)

24. Versió 2 text del Projecte de Llei d’acollida de les 
persones immigrades i retornades a Catalunya, (15 de 
novembre de 2007)

25. Acord de Govern pel qual s’aprova el Pacte Nacional 
per a la Immigració (aprovat en la sessió del Govern 16 
de desembre de 2008)

26. Observacions i propostes rebudes de Departaments 
sobre el text de l’Avantprojecte, descrit en el punt 24, 
en el següent ordre: 

– Economia i Finances

– Política Territorial i Obres Públiques

– Justícia

– Innovació, Universitats i Empresa

– Treball

– Medi Ambient i Habitatge

– Salut

– Agricultura, Alimentació i Acció Social

– Justícia

– Interior, Relacions Institucionals i Participació

– Cultura i Mitjans de Comunicació

– Educació

– Vicepresidència

27. Versió 6 text del Projecte de Llei d’acollida de les 
persones immigrades i retornades a Catalunya, (22 
d’abril de 2009)

28. Exposició de l’Honorable consellera, mitjançant 
document en PowerPoint, per a la Sessió del Govern (2 
de juny de 2009)

29. Observacions i propostes rebudes de Departaments 
sobre el text de l’Avantprojecte, descrit en el punt 27, 
en el següent ordre: 

– Governació i Administracions Públiques

– Economia i Finances

– Servei d’Ocupació de Catalunya

– Presidència

– Justícia

– Acció Social i Ciutadania (Sec. Immigració)

– Acció Social i Ciutadania (Sec. Immigració)

Antecedents del Projecte de llei

1. Text del Projecte de Llei d’acollida de les persones 
immigrades i retornades a Catalunya, aprovat pel Go-
vern en la sessió de data 2 de juny de 2009.

Documentació bàsica

2. Memòria explicativa i justificativa (22 d’agost de 
2007)

3. Informe jurídic inicial del departament, a l’avant-
projecte de Llei d’acollida de les persones immigrades 
i retornades a Catalunya, en relació al text del punt 22, 
(20 de juliol de 2007)

4. Informe jurídic segon del departament, a l’avantpro-
jecte de Llei d’acollida de les persones immigrades i 
retornades a Catalunya (2 d’agost de 2007)

5. Certificació del Consell General de Serveis Socials 
(23 de novembre de 2007)

6. Informe Interdepartamental d’Impacte de Gènere 
de l’Institut Català de les Dones (12 de desembre de 
2007)

7. Informe de la Direcció de Serveis de l’Àrea d’Orga-
nització i Sistemes d’Informació Ciutadana –AOSIC– 
(12 de desembre de 2007)

8. Informe econòmic de l’Oficina de Planificació i Ava-
luació Econòmica (22 de gener de 2008)

9. Nota del Gabinet Jurídic de la Generalitat (29 de fe-
brer de 2008)

10. Dictamen 5/2008, del Consell de Treball Econò-
mic i Social de Catalunya sobre l’Avantprojecte de Llei 
d’acollida de les persones immigrades i retornades a 
Catalunya (3 de març de 2008)

11. Avaluació dels costos i beneficis econòmics asso-
ciats al programa proposat per la Secretaria per a la 
Immigració (2 d’abril de 2008)

12. Informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat (6 de 
maig de 2008)

13. Informe de la Direcció General de Modernització 
de l’Administració del Departament de Governació i 
Administracions Públiques (3 de març de 2009)

14. Memòria explicativa i justificativa de la Secretaria 
per a la Immigració (23 de març de 2009)

15. Informe econòmic de la Secretaria per a la Immi-
gració (30 de març de 2009)

16. Informe de la Direcció General de Pressupostos (31 
de març de 2009)

17. Certificació de la secretària de la Comissió de Co-
ordinació Corporativa de la sessió de data 31 de març 
de 2009 (20 d’abril de 2009)

18. Certificació de la Comissió de Govern Local de Ca-
talunya (8 de maig de 2009)

19. Informe jurídic final del departament (8 de maig 
de 2009)

20. Informe econòmic de l’Oficina de Planificació i 
Avaluació Econòmica (22 de maig de 2009)
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	català	en	el	servei	telefònic	de	venda	
de	bitllets	en	línia	Linea	Renfe
Tram. 250-01970/08

Esmenes presentades
Reg. 56697 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPC, 15.06.2009

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. 
56697)

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 treballant davant el Ministeri de Fo-
ment, del Govern de l’Estat per tal que implementi el 
servei telefònic de venda on line de bitllets, també en 
català.»

– Treball

– Acció Social i Ciutadania (Sec. Immigració)

– Nota al suggeriments del Dep. Presidència

– Acció Social i Ciutadania 

– Nota esmenes formulades per l’Oficina del Govern 
del 21 de maig

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 57336).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 19.06.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 17.06.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	grup	de	treball	sobre	la	síndrome	
de	la	sensibilitat	química	múltiple
Tram. 250-02024/08

Esmenes presentades
Reg. 56698 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 18.06.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56698)

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 atendre a les unitats hospitalàries especia-
litzades (UHE) de fibromiàlgia i síndrome de la fatiga 
crònica, a aquelles persones amb síndrome de la sen-
sibilitat química múltiple, que necessitin una atenció 
especialitzada.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora·
ció	d’un	protocol	de	diagnosi	precoç	de	
la	migranya
Tram. 250-01993/08

Esmenes presentades
Reg. 56693 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 18.06.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56693)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a, en el 
marc del Pla Director Sociosanitari, a accelerar el fini-
ment del document que s’està elaborant sobre l’ordena-
ció de l’atenció a les malalties neurològiques que cursen 
discapacitat, que planteja, entre d’altres, l’atenció a les 
diferents malalties, com ara la migranya.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	les	especialitats	de	digestologia	i	
traumatologia	i	sobre	l’equipament	tec·
nològic	del	CAP	Sant	Sadurní	d’Anoia	
(Alt	Penedès)
Tram. 250-02039/08

Esmenes presentades
Reg. 56985 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 18.06.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56985)

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 de Catalunya a: 

1. Potenciar la figura del metge especialista consultor 
en les especialitats que actualment hi ha descentralitza-
des en el CAP St. Sadurní i a la valoració de l’ampliació 
a altres especialitats.

2. Dotar al Centre d’Atenció Primària de Sant Sadurní 
d’Anoia, dins de l’equipament tecnològic de diagnòstic 
per a la imatge, d’un ecògraf.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	continu·
ïtat	de	l’horari	d’atenció	continuada	en	
els	centres	d’atenció	primària	de	l’Alt	
Penedès
Tram. 250-02038/08

Esmenes presentades
Reg. 56984 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 18.06.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56984)

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 de Catalunya a la posada en marxa de la 
reordenació de l’atenció continuada/urgent en l’àmbit 
territorial del govern territorial de salut Alt Penedès, 
amb criteris d’eficàcia i eficiència amb la incorporació 
de l’accés a l’atenció domiciliària urgent mitjançant 
el 061, la coordinació i el treball en xarxa de tots els 
dispositius, i l’adequació d’aquests a les necessitats de 
la demanda, tot tenint en compte la sostenibilitat del 
sistema.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’un	baixador	de	ferrocarril	a	
Creixell	(Tarragonès)
Tram. 250-02046/08

Esmenes presentades
Reg. 57071 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.06.2009

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. 
57071)

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 sol·licitar del Ministerio de Fomento que 
estudiï la viabilitat de millorar l’actual abaixador de 
Roda de Barà situat sobre la línia ferroviària de Sant 
Vicenç de Calders - Picamoixons.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’un	baixador	de	ferrocarril	a	
Roda	de	Barà	(Tarragonès)
Tram. 250-02045/08

Esmenes presentades
Reg. 57072 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.06.2009

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. 
57072)

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 al Ministerio de Fomento que estu-
diï la viabilitat de la construcció d’un abaixador (Roda 
de Barà - Creixell) en la línia ferroviària de la costa en 
el terme municipal de Creixell.»
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3.10.25.

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

Esmenes presentades
Reg. 56925 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 11.06.2009

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. 
56925)

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

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

Continuar amb el desenvolupament del programa de 
manteniment i conservació de lleres 2009-2010, que a 
través de l’ACA s’està executant, i a continuar dotant-lo 
del pressupost necessari per l’execució de successius 
programes.»

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

Esmenes presentades
Reg. 57074 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.06.2009

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. 
57074)

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 continuar amb els diferents estudis de con-
dicionament de la carretera C-241 entre Montblanc, 
Santa Coloma de Queralt i Igualada i a licitar abans 
de final de 2009 la direcció de l’estudi informatiu del 
condicionament del tram de la C-241 situat entre Santa 
Coloma de Queralt i Igualada.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	 la	col·
laboració	del	Govern	en	la	celebració	
del	Dia	Mundial	del	Teatre
Tram. 250-02054/08

Esmenes presentades
Reg. 56982 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPC, 15.06.2009

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. 
56982)

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 de Catalunya a continuar col·laborant, junta-
ment amb les associacions professionals, les compa-
nyies teatrals, els teatres de Catalunya, i altres entitats 
de caire cultural, en la celebració del dia mundial del 
teatre que se celebra anualment el 27 de març.»

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo·
blament	de	la	carretera	C·16	correspo·
nent	a	l’itinerari	transeuropeu	E·09
Tram. 250-02053/08

Esmenes presentades
Reg. 57044 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.06.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 57044)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi i G.P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

De tot el text de l’apartat

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi i G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a dema-
nar a l’estat espanyol que en les cimeres bilaterals es 
reclami a l’estat francès que impulsi les actuacions ne-
cessàries per a la configuració de l’eix de la carretera 
E-09.»
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3.10.25.

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

Esmenes presentades
Reg. 56983 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPC, 15.06.2009

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. 
56983)

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 de Catalunya a encapçalar, amb el suport dels 
ens locals, la redacció d’un estudi de recerca sobre el 
patrimoni campaner associat a les esglésies, capelles i 
ermites de la comarca del Pallars Sobirà.»

Proposta	de	resolució	sobre	els	corbs	
marins	de	terra	endins
Tram. 250-02064/08

Esmenes presentades
Reg. 57010 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 11.06.2009

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. 
57010)

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

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

Elaborar un informe on s’avaluï l’impacte dels corbs 
marins en les poblacions piscícoles. Així mateix serà 
en el desplegament de la Llei de Pesca Continental on 
es podran establir els paràmetres de prevenció més 
adients.»

Fascicle segon
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3.10.25.

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

Esmenes presentades
Reg. 57070 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.06.2009

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 57070)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. Mixt 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar les mesures adients per que les in-
dicacions escrites als panels de senyalització i cartels 
indicadors a les carreteres de Catalunya siguin redac-
tades, al menys, en català i castellà.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	infor·
mació	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

Esmenes presentades
Reg. 57050 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 18.06.2009

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. 57050)

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 mantenint i donant tota la informació 
possible de manera permanent a l’Ajuntament de Mont-
meló i als veïns del barri de Can Tabola d’aquest muni-
cipi 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.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	
dels	llits	de	les	rieres	de	Blanes	(Sel·
va)
Tram. 250-02066/08

Esmenes presentades
Reg. 56963 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 11.06.2009

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. 
56963)

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

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

Iniciar al més aviat possible, els treballs de millora del 
desguàs hidràulic de les rieres de Malcompàs i de Vall 
d’en Burg, al municipi de Blanes, previstes en el pro-
grama d’actuacions de manteniment i conservació de 
lleres 2009-2010, amb l’objectiu que les lleres estiguin 
lliures d’obstacles, per garantir la màxima capacitat de 
desguàs en avinguda, ja que aquests treballs permetran 
millorar notablement el drenatge de les lleres.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi·
ment	del	servei	de	trens	Avant	entre	
Lleida	i	Saragossa
Tram. 250-02078/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	al	
sector	del	suro
Tram. 250-02079/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	respec·
te	i	la	defensa	dels	drets	humans	a	Co·
lòmbia
Tram. 250-02080/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	condicionament	de	l’edifici	de	l’Esco·
la	Oficial	d’Idiomes	de	Tàrrega	(Urgell)	
i	sobre	la	construcció	d’un	nou	edifici	
per	a	ubicar·la
Tram. 250-02075/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reduc·
ció	del	servei	mèdic	del	consultori	local	
d’Almatret	(Segrià)
Tram. 250-02076/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’agents	dels	Mossos	d’Es·
quadra	a	les	regions	policials	de	Pirineu	
Occidental	i	de	Ponent
Tram. 250-02077/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.



22 de juny de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 492

52

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	pla	educatiu	d’entorn	per	al	sector	
de	Pont	Major,	de	Girona
Tram. 250-02085/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	dotació	econòmica	destinada	als	
plans	educatius	d’entorn	de	Girona
Tram. 250-02086/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	la	demolició	del	viaducte	ferroviari	
en	el	projecte	de	soterrament	del	tren	
d’alta	velocitat	a	Girona
Tram. 250-02087/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	especials	de	vigilància	per	
a	millorar	la	seguretat	del	transport	de	
mercaderies	i	dels	turismes
Tram. 250-02082/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’emplaça·
ment	i	les	característiques	tècniques	
del	projecte	de	central	tèrmica	de	Me·
quinensa	(Baix	Cinca)
Tram. 250-02083/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	places	de	llar	residència	per	a	perso·
nes	amb	discapacitats	psíquiques	a	la	
Bisbal	d’Empordà	(Baix	Empordà)
Tram. 250-02084/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen·
tació	d’un	projecte	de	llei	relatiu	a	la	im·
plantació	de	parcs	eòlics	i	instal·lacions	
fotovoltaiques
Tram. 250-02091/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	diverses	mesures	de	seguretat	a	la	
via	pública	per	a	reduir	la	sinistralitat	de	
motoristes	i	ciclistes
Tram. 250-02092/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal·
lació	de	tanques	de	seguretat	al	tram	
entre	Reus	i	Cambrils	de	la	carretera	
TV·3141
Tram. 250-02093/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’un	centre	d’educació	infantil	
i	primària	a	Sils	(Gironès)
Tram. 250-02088/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’efectius	dels	Mossos	d’Es·
quadra	a	la	regió	policial	de	Girona
Tram. 250-02089/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’un	centre	de	dia	per	a	gent	
gran	a	les	Cotxeres	de	Borbó,	a	Barce·
lona
Tram. 250-02090/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	instal·
lació	de	càmeres	de	videovigilància	a	la	
zona	on	es	concentra	la	venda	de	droga	
al	barri	de	la	Trinitat	Vella	de	Barcelona
Tram. 250-02097/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
d’efectius	policials	i	la	instal·lació	de	cà·
meres	de	videovigilància	als	passadis·
sos	habilitats	a	la	zona	de	les	obres	del	
traçat	del	tren	d’alta	velocitat	als	dis·
trictes	de	Sant	Andreu	i	Sant	Martí,	de	
Barcelona
Tram. 250-02098/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	Premià	de	Mar	com	a	municipi	prio·
ritari	en	el	Pla	de	regeneració	de	plat·
ges	del	Baix	Maresme	i	en	la	realització	
d’obres	d’emergència	per	a	pal·liar	els	
efectes	dels	temporals
Tram. 250-02094/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula·
ció	de	l’ocupació	temporal	de	les	carre·
teres	per	a	l’exercici	de	la	prostitució
Tram. 250-02095/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’augment	
de	la	freqüència	de	pas	i	la	modernitza·
ció	dels	trens	de	la	línia	de	Manresa
Tram. 250-02096/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	realitza·
ció	d’una	campanya	per	a	augmentar	el	
consum	de	la	carn	de	xai
Tram. 250-02101/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	Tàrrega	(Urgell)	amb	un	edifici	ade·
quat	per	a	l’Escola	Oficial	d’Idiomes
Tram. 250-02102/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	senyalit·
zació	dels	accessos	a	l’ermita	de	Santa	
Creu	de	Creixà,	a	Piera	(Anoia),	la	instal·
lació	de	panells	d’informació	i	la	recupe·
ració	de	les	campanes	de	l’ermita
Tram. 250-02103/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revoca·
ció	de	l’Ordre	ministerial	del	27	d’abril	
de	2007	i	la	cessió	sense	condicions	
del	castell	de	Montjuïc	a	l’Ajuntament	
de	Barcelona	i	sobre	la	planificació	del	
Centre	per	la	Pau	de	Montjuïc	per	a	evi·
tar	la	duplicitat	de	funcions	i	actuaci·
ons	amb	l’Institut	Català	Internacional	
per	la	Pau
Tram. 250-02099/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora·
ció	d’un	protocol	i	la	formació	de	profes·
sionals	per	a	comunicar	males	notícies	
als	familiars	i	coneguts	de	les	víctimes	
d’accidents
Tram. 250-02100/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’adapta·
ció	dels	horaris	de	l’aeri	que	connecta	
Olesa	de	Montserrat	i	Esparreguera	als	
horaris	de	l’estació	d’Olesa	de	Mont·
serrat	de	Ferrocarrils	de	la	Generalitat	
perquè	el	temps	d’espera	no	superi	els	
cinc	minuts
Tram. 250-02107/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
com	a	himne	de	l’Organització	de	les	
Nacions	Unides	l’escrit	per	W.	H.	Auden	
i	compost	per	Pau	Casals	el	1971
Tram. 250-02108/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	àrea	empresarial	estratègica	a	Ri·
poll
Tram. 250-02110/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	repa·
ració	dels	talussos	de	l’autovia	A·2	a	
Montmaneu	(Anoia)	i	el	finançament	del	
cost	dels	peatges	en	els	trajectes	alter·
natius	mentre	durin	les	obres
Tram. 250-02104/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	del	CEIP	Agnès,	de	Sitges	(Gar·
raf),	i	sobre	la	instal·lació	d’una	protec·
ció	acústica	que	hi	redueixi	l’impacte	de	
l’autopista	C·32
Tram. 250-02105/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	prohibi·
ció	de	circular	amb	tractor	els	dies	fes·
tius
Tram. 250-02106/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	protecció	i	la	seguretat	al	medi	ru·
ral	dels	municipis	de	la	Conca	de	Bar·
berà
Tram. 250-02114/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	protecció	i	la	seguretat	al	medi	ru·
ral	dels	municipis	del	Baix	Penedès
Tram. 250-02115/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	 del	 nou	 CEIP	 Serralavella,	
d’Ullastrell	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02116/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adquisi·
ció	i	la	promoció,	per	mitjà	de	l’Institut	
Català	del	Sòl,	de	les	parcel·les	del	nou	
sector	industrial	de	la	Barricona,	de	Ri·
poll
Tram. 250-02111/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	protecció	i	la	seguretat	al	medi	ru·
ral	dels	municipis	del	Tarragonès
Tram. 250-02112/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	protecció	i	la	seguretat	al	medi	ru·
ral	dels	municipis	de	l’Alt	Camp
Tram. 250-02113/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora·
ció	i	la	publicitat	d’una	pàgina	web	de	
l’Oficina	de	Garanties	Lingüístiques
Tram. 250-02120/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	im·
mediat	de	la	remodelació	integral	del	
casal	per	a	gent	gran	de	l’avinguda	del	
Masnou,	de	l’Hospitalet	de	Llobregat	
(Barcelonès)
Tram. 250-02121/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cober·
tura	de	telefonia	mòbil	de	l’operadora	
Movistar	a	tots	els	nuclis	del	terme	mu·
nicipal	d’Alins	(Pallars	Sobirà)
Tram. 250-02122/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	canvis	
en	els	sistemes	de	finançament	extra·
pressupostari	de	les	infraestructures
Tram. 250-02117/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dota·
ció	suficient	d’efectius	a	les	comissari·
es	dels	Mossos	d’Esquadra	de	la	regió	
policial	de	Ponent
Tram. 250-02118/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’atenció	
telefònica	en	català	en	la	campanya	de	
la	declaració	de	la	renda
Tram. 250-02119/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’etiquetat·
ge	de	la	carn	de	xai
Tram. 250-02126/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	es·
pecial	de	protecció	del	medi	natural	i	
del	paisatge	dels	Aiguamolls	de	l’Em·
pordà
Tram. 250-02127/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	intensifi·
cació	de	la	vigilància	policíaca	a	les	zo·
nes	agrícoles	de	l’alt	Maresme
Tram. 250-02128/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’augment	
de	l’aportació	econòmica	a	l’IES	Comte	
Guifré,	de	Perpinyà	(Rosselló)
Tram. 250-02123/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	restric·
ció	del	pas	de	camions	pel	túnel	de	Bra·
cons
Tram. 250-02124/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incenti·
vació	i	la	remuneració	de	l’activitat	ra·
madera	extensiva	i	de	pasturatge	als	
boscos
Tram. 250-02125/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	solució	
dels	problemes	del	programa	informà·
tic	SAGA	de	gestió	dels	centres	educa·
tius
Tram. 250-02132/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	trajecte	i	l’augment	de	la	freqüència	
de	pas	del	tren	Avant	a	les	estacions	de	
Barcelona	i	Lleida
Tram. 250-02133/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	
les	obres	de	desdoblament	de	la	carre·
tera	C·66	entre	Banyoles	i	Besalú
Tram. 250-02134/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni·
ment	de	l’oferta	del	batxillerat	nocturn	a	
l’IES	Jaume	Callís,	de	Vic	(Osona)
Tram. 250-02129/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’una	oficina	de	la	Delegació	Territori·
al	del	Govern	a	la	Catalunya	Central	i	
l’establiment	de	serveis	territorials	dels	
departaments	de	la	Generalitat	a	Igua·
lada	(Anoia)
Tram. 250-02130/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	connec·
tivitat	i	l’accessibilitat	de	l’estació	del	
tren	d’alta	velocitat	del	Camp	de	Tarra·
gona
Tram. 250-02131/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’elaboració	
d’estudis	sobre	la	síndrome	del	despo·
blament	massiu	de	les	abelles,	els	ajuts	
als	apicultors	i	la	creació	d’una	marca	
col·lectiva	per	a	la	mel
Tram. 250-02138/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	la	cobertura	pel	risc	d’impagament	
de	rendes	dels	contractes	de	lloguer	
d’habitatges
Tram. 250-02139/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
per	a	la	retirada	i	el	tractament	d’ele·
ments	i	estructures	d’edificis	que	con·
tinguin	amiant
Tram. 250-02140/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’un	nou	centre	d’educació	in·
fantil	i	primària	a	Sils	(Selva)
Tram. 250-02135/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi·
ment	d’acords	entre	el	Departament	
d’Educació	i	Casa	Sefarad	per	a	progra·
mar	la	formació	d’ensenyants	catalans	
en	l’episodi	històric	de	l’Holocaust
Tram. 250-02136/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reorien·
tació	dels	centres	especials	de	treball	i	
sobre	la	defensa	dels	drets	socials	de	
llurs	treballadors
Tram. 250-02137/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.
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146 del Reglament de la Cambra presenta la següent 
Proposta de resolució per tal de ser substanciada a la 
Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

El transport marítim de curta distància (TMCD) o 
autopistes del mar, s’han convertit en una alternativa 
a la carretera pel desplaçament de les mercaderies en 
camions.

Des dels ports, els camions s’embarquen en vaixells per 
fer una part del trajecte per mar i evitar recorreguts per 
carretera que poden ajudar a reduir col·lapses viaris, 
reduir la despesa en consum d’energia i peatges, evitar 
restriccions de trànsit i fins i tot guanyar temps de viatge 
i descans.

En la darrera cimera hispano-francesa del passat 28 
d’abril de 2009 es van signar el convenis amb dues 
societats per a l’explotació de dues autopistes del mar 
entre els ports de Vigo i Gijón amb els ports france-
sos de Nantes i Saint Nazaire i una prolongació fins 
a Algeciras. Aquestes línies rebran una subvenció de 
30 milions d’euros per part dels governs d’Espanya i 
França i començaran a operar el 2010.

Aquesta aposta pel corredor atlàntic i els seus ports dei-
xa en segon pla els ports mediterranis més dinàmics 
com els de Barcelona, València, Tarragona, etc.

Entre els ports del mediterrani, sobretot entre Espanya 
i Itàlia, funcionen diverses línies de transport marítim 
de curta distància, però que no han rebut els ajuts que 
ara destina l’estat Francès i Espanya. El TMCD va re-
bre una ajuda europea del programa Marco Polo, però 
sense arribar als imports amb que ara es beneficiaran 
les línies de l’atlàntic.

Les autopistes del mar han de servir per reduir el gran 
nombre de camions que circulen per les nostres carre-
teres i que creuen els Pirineus que encara representa 
una barrera natural molt important per a la sortida de 
les mercaderies i productes cap a Europa.

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 reclamar al Govern de l’Estat que impulsi en les 
cimeres europees i en les cimeres bilaterals amb països 
de la ribera mediterrània, l’establiment de noves línies 
d’autopistes del mar entre els ports mediterranis i que 
aquests puguin acollir-se a ajuts i subvencions comu-
nitaris i dels estats, similars als establerts a la cimera 
bilateral hispano-francesa del passat 28 d’abril de 2009 
pels ports atlàntics.

Palau del Parlament de Catalunya, 9 de juny de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	de	l’oficina	de	correus	de	
Sant	Vicenç	de	Castellet	(Bages)
Tram. 250-02141/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	de	suport	a	la	
candidatura	d’Igualada	i	Òdena	(Anoia)	
per	a	l’emplaçament	de	l’aeroport	cor·
poratiu	de	Catalunya
Tram. 250-02142/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57264).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.06.2009 al 01.07.2009).

Finiment del termini: 02.07.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi·
ment	de	noves	línies	de	transport	ma·
rítim	de	curta	distància	entre	els	ports	
mediterranis	i	sobre	l’atorgament	d’ajuts	
comunitaris
Tram. 250-02144/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 57076 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

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 
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En pocs mesos el 80% de les operacions de l’aeroport 
es traslladaran a la nova terminal, però fins a l’arribada 
del tren i del metro a la nova terminal poden passar 
més de tres anys, si no es produeixen incidències en les 
obres. Durant aquest període, arribar a les instal·lacions 
es convertirà en un autèntic maldecap.

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

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a revisar el Pla de Mobilitat de l’Aeroport del Prat 
aplicant les següents mesures: 

1. Incloure la línia de l’Aerobús Barcelona-Aeroport 
dins de la tarifa integrada de l’Autoritat del Transport 
Metropolità.

2. Prolongar la línia 46 Aeroport –Plaça Espanya fins 
al centre de la ciutat de Barcelona.

3. Reclamar a l’Estat que l’empresa RENFE incrementi 
el nombre de trens en la línia de l’Aeroport fins a un 
mínim de tres viatges per hora i sentit.

4. Establir descomptes pels usuaris habituals dels ser-
veis de transport públic que comuniquen amb l’aeroport 
del Prat.

Palau del Parlament de Catalunya, 5 de juny de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	de	les	obres	de	l’estació	de	
tren	de	Cubelles	(Garraf)
Tram. 250-02146/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 57177 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Par-
lament, Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt, Santi 
Rodríguez i Serra, Diputat, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent proposta de resolució, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Política 
Territorial.

Exposició de motius

L’estació de tren de Cubelles un equipament que es uti-
litzat diàriament per centenars de persones que escullen 
pels seus desplaçaments habituals el tren com a mitjà de 

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	al	millorament	i	la	co·
ordinació	dels	serveis	públics	de	trans·
port	a	l’aeroport	de	Barcelona
Tram. 250-02145/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 57077 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

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 presenta la següent 
Proposta de resolució per tal de ser substanciada a la 
Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

La posada en servei de la nova terminal aeroportuària 
T1 a mitjans de juny torna a posar de manifest el dèficit 
de transport públic per accedir a les instal·lacions de 
l’aeroport del Prat.

L’aeroport del Prat rep una mitjana de 30 milions de 
passatgers a l’any, tot i que el 2009, la xifra pugui ser 
inferior per la crisi econòmica. La majoria d’aquests ve-
hicles, segons les previsions de l’Entitat Metropolitana 
del Transport i la pròpia Generalitat arribaran en vehicle 
privat. Així el 32% arribaran en vehicle privat al que cal 
afegir un altre 32% que arribarà en taxi. Això represen-
ta que més del 64% dels desplaçaments a l’aeroport no 
es faran en transport públic col·lectiu.

Aquest fet posa de relleu el deficient servei tant del 
tren com de l’autobús. El tren arriba a l’aeroport amb 
freqüències de mitja hora i quasi a totes hores pateix 
aglomeracions. L’autobús a l’aeroport des de la ciutat 
de Barcelona només disposa de dues línies: L’aerobús 
que uneix el centre de Barcelona amb l’aeroport a un 
preu elevat de 4,05 euros per trajecte o la línia 46 des 
de Plaça Espanya integrada en l’ATM.

El Pla de mobilitat establert per la Generalitat amb mo-
tiu de l’obertura de la nova terminal no dona solució als 
dèficits de comunicació de l’aeroport amb el seu entorn 
immediat. Aquest fet s’agreujarà en la nova terminal 
T1 ja que no arriba el tren, que és el mitjà de transport 
utilitzat especialment pels treballadors de l’aeroport, ja 
que resulta més econòmic.

Arribar a la nova terminal implicarà incrementar els 
temps de viatge entre 10 i 20 minuts depenent del mitjà 
que es faci servir.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	i	la	posada	en	funcionament	
d’una	residència	per	a	persones	amb	
discapacitats	a	Cubelles	(Garraf)
Tram. 250-02147/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 57178 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Santi Rodríguez i Serra, Rafael López i Rueda 
diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra, presenta la següent 
proposta de resolució per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Benestar i Immigració: 

Exposició de motius

L’augment de la població amb algun tipus de discapa-
citat, estigui legalment reconeguda o no és un factor a 
tenir en compte alhora de planificar polítiques de pro-
tecció i benestar per al futur. Les necessitats d’aquest 
sector de la població en moltes ocasions són difícilment 
conjugables amb la realitat laboral, familiar i econòmi-
ca de les famílies catalanes.

Des dels poders públics s’ha de posar al abast dels ciu-
tadans els mecanismes oportuns que facilitin aquesta 
conjugació. En els últims anys des de la Generalitat de 
Catalunya, s’ha realitzat un esforç en la creació de cen-
tres públics per a persones amb discapacitat, així com 
també en l’augment del nombre de places públiques en 
els centres de dia. Però la realitat supera a les previsi-
ons del govern. En l’actualitat encara continua existint 
llargues llistes d’espera per accedir a un centre públic 
en el que atendre les necessitats de les persones amb 
discapacitat, arribant fins i tot, municipis i comarques 
importants on encara no existeixen centres d’atenció a 
persones amb discapacitat.

Aquesta situació es dóna en molts municipis i comar-
ques de Catalunya, no és una situació aïllada. La falta 
d’inversió i de previsió per part de les Administracions 
Públiques, ha provocat que moltes famílies que no po-
den atendre als seus membres d’una forma adequada, 
o bé renunciar a una estabilitat laboral, tan difícil de 
mantenir en l’actual mercat de treball, o bé, viure com-
plicades situacions familiars, que en moltes ocasions 
van en detriment de la qualitat de vida d’aquest col-
lectiu social.

A la dificultat d’accedir a l’oferta pública s’ha de sumar 
l’alt cost que tenen els centres privats, els quals en certa 
mesura supleixen la mancança de places públiques en 

transports. Aquesta és una estació també de pas donada 
la seva ubicació al important corredor conegut com del 
mediterrani. Per l’estació de Cubelles passen dotzenes 
de trens de mitjana i llarga distància que no tenen pa-
rada en aquesta població.

Tot i la importància d’aquesta estació per a la mobilitat 
de les persones de la població i petit nuclis poblacionals 
del entorn, des de la seva posada en marxa són escasses 
les actuacions que per part de l’Administrador d’Infra-
estructures Ferroviàries (ADIF) s’han anat realitzant al 
llarg dels anys. Aquesta manca d’inversió ha conduït a 
l’estat actual en la que es troba aquesta estació de tren. 
Les principals deficiències es troben en els accessos a 
les andanes.

Les principals deficiències que presents en aquesta esta-
ció de tren són referent a la mobilitat dels seus usuaris. 
L’accessibilitat a les andanes de l’estació, així com a 
altres indrets de la pròpia estació representa una impor-
tant dificultat per les persones amb mobilitat reduïda. 
Aquesta infraestructura manca d’elements que facilitin 
l’accés de les persones amb mobilitat reduïda a deter-
minades andanes, les més allunyades de l’edifici que 
acull l’estació.

El passat mes de gener, el Ple de l’Ajuntament de Cube-
lles va aprovar una moció en les que reclamaven millo-
res en el servei de transport ferroviari a Cubelles. Per 
la seva part ADIF ha inclòs Cubelles en el seu pla de 
millora de les estacions de la línia C-2 sud, però encara 
no hi ha cap projecte, ni cap pressupost destinat a les 
obres d’accessibilitat que cal realitzar en aquesta estació 
de Cubelles.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar a l’ADIF i al Ministeri de Foment, la 
posada en marxa, de forma urgent i prioritària, les obres 
previstes per a l’estació de tren de Cubelles, contingudes 
en el pla de millora de les estacions de la línia C2 sud.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	del	quart	cinturó	com	a	via	rà·
pida	de	gran	capacitat
Tram. 250-02148/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 57192 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

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 presenta la següent 
Proposta de resolució per tal de ser substanciada a la 
Comissió de Política Territorial: 

Exposició de motius

El Quart cinturó és una infraestructura bàsica pel de-
senvolupament econòmic de Catalunya. És una infra-
estructura projectada fa molts anys però que la seva 
execució ha estat reiteradament endarrerida.

Durant el període 2004-2008, fruit dels pactes entre 
el Govern del PSOE a Madrid i alguns partits catalans 
d’esquerres que li donaven suport parlamentari, l’execu-
ció del quart cinturó va estar aturat durant més de dos 
exercicis pressupostaris.

Ara, en una situació similar de soledat del Govern so-
cialista del l’Estat que està necessitat de suports parla-
mentaris, el quart cinturó pot patir una nova retallada 
tant en la seva concepció, com en les seves dimensions 
i la seva capacitat.

La voluntat actual de les forces que condicionen l’es-
tabilitat tant del Govern de l’Estat com del Govern de 
Catalunya és que el Quart Cinturó esdevingui una ronda 
urbana (Ronda del Vallès) perdent la seva concepció 
com a via ràpida de gran capacitat que serveixi tant per 
a la mobilitat catalana com la de llarg recorregut, evi-
tant que aquest trànsit travessi per vies de trànsit local 
i comarcal.

La saturació que pateixen alguns dels principals eixos 
que travessen la Regió Metropolitana de Catalunya fa 
del tot necessari la construcció del Quart Cinturó per 
tal d’evitar el col·lapse permanent que es produeix a 
determinats trams del Vallès com la B30/AP7. Aquest 
col·lapse representa importants pèrdues econòmiques 
tant per empreses com per particulars que perden valu-
oses hores del seu temps en desplaçaments per la xarxa 
viària.

La resolució d’aquest problema no pot veure’s afectades 
per una visió a curt termini de la situació que faria que 

residències. L’accés a centres privats no està al abast de 
tothom. Per això la manca d’una adequada protecció 
social pública sempre va en detriment de la població 
que més la necessita o que no pot tenir accés al sector 
privat.

Una de les comarques en les que no existeix cap centre 
públic per atendre de forma adequada a les persones 
amb discapacitats és el Garraf. Segons les últimes dades 
publicades per l’Idescat, els habitants d’aquesta comar-
ca que pateixen algun tipus de discapacitat legalment 
reconeguda és de 5.734, gairebé el doble que al 1998, 
quan la població del Garraf amb discapacitats era de 
2.570 persones. Aquest fet fa que les famílies d’aquestes 
persones tinguin greus dificultats per conciliar la vida 
familiar i laboral degut a la falta d’instal·lacions per 
atendre’ls adequadament.

Posar fi a la manca d’equipaments públics en aquesta 
comarca que pugui atendre a les persones amb disca-
pacitat que ho requereixen ha d’ésser una prioritat del 
Govern, per això ha de posar tots els seus mitjans dis-
ponibles a la consecució d’aquest objectiu. L’emplaça-
ment és un factor important. La comarca del Garraf la 
composen importants localitats com Sitges, Vilanova i 
la Geltrú o Cubelles entre altres. Les dues primeres per 
la seva importància i grandària compten amb equipa-
ments d’utilitat per a tota la comarca, però aquest no és 
el cas de la població de Cubelles. Per això seria conve-
nient que l’emplaçament de la futura residència per a 
persones amb discapacitat estigui ubicada en aquesta 
localitat del Garraf.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a, iniciar de forma prioritària, els tràmits ne-
cessaris per a la construcció i posada en marxa d’una 
residència d’atenció de persones amb discapacitat a la 
població de Cubelles que tindrà un abast comarcal.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez i Ser-
ra, Rafael López i Rueda
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la crisi econòmica que està patint la nostra economia i 
els seus sectors productius.

A través d’aquest pla el grup químic preveu prescindir 
de 410 treballadors, és a dir, el 22 per cent de la seva 
plantilla, dels que 271 estan subjectes a una extinció 
definitiva i 139 a una suspensió temporal de la relació 
laboral. Aquest treballadors presten els seus serveis a les 
diverses plantes que la companyia tenen a l’Estat. Les 
plantes afectades per aquesta decisió empresarial són 
les de Huelva, València, Madrid, Múrcia, Barcelona, 
així com les plantes de FIix, Tarragona i Tortosa.

Pel que fa a les plantes situades a Catalunya, un total 
de 113 treballadors estan afectats per aquest pla, i en 
concret les mesures contingudes en el pla inclouen el 
tancament definitiu de la planta de clormetans de Flix. 
El tancament d’aquesta planta representaria 51 acomi-
adaments i la rescissió temporal de 24 contractes de 
treball.

Per tal de portar a terme aquesta decisió l’empresa ha 
presentat un expedient de regulació d’ocupació (ERO). 
Tot i que aquests acomiadaments es realitzaran amb 
totes les garanties que aquests processos preveuen, cal 
tenir en compte les condicions actuals de l’economia 
catalana en general i en concret del mercat de treball. 
Molts dels treballadors afectats per aquest ERO són 
persones que porten molts anys treballant per Ercros i 
que donades les seves condicions personals els serà molt 
difícil una nova incorporació en el mercat laboral.

La Generalitat, com a administració que ha de garantir 
que l’expedient de regulació d’ocupació compleixi els 
seus objectiu, amb totes les seves garanties, ha de vetllar 
per tal que els treballadors afectats per aquest expedient 
de regulació d’ocupació puguin optar donada l’edat de 
la majoria dels treballadors a altres mecanismes més 
beneficiosos diferents al acomiadament. 

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 vetllar per què en la tramitació 
del expedient de regulació d’ocupació d’Ercros davant 
l’autoritat laboral de l’Estat s’ofereixin als treballadors 
afectats alternatives més beneficioses que l’acomiada-
ment, com la pre-jubilació, per tal que aquest procés no 
els afecti negativament en un futur pròxim.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i Vivas, Jo-
sep Enric Millo i Rocher, Juan Bertomeu i Bertomeu

novament es cometin errors en matèria d’infraestruc-
tures que facin que poc desprès de la seva posada en 
servei, la seva capacitat fos manifestament insuficient, 
com ja va passar anteriorment amb les rondes de Bar-
celona o l’Eix Transversal i previsiblement amb l’Eix 
de Bracons.

La concepció com a Ronda Urbana transferirà els pro-
blemes de col·lapse actual a aquesta nova via i el seu 
entorn immediat, sense solucionar els problemes de 
mobilitat del Vallès.

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 defensar la construcció del Quart Cinturó en 
la seva concepció de via ràpida de gran capacitat que 
serveixi per a la mobilitat catalana i també de llarg re-
corregut amb una dimensió apropiada per a la intensitat 
de mobilitat que es requereix per solucionar la saturació 
de la xarxa viària catalana i en especial del col·lapse de 
determinats eixos del Vallès com la B30/A7.

Palau del Parlament de Catalunya, 10 de juny de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferiment	
d’alternatives	a	l’acomiadament	per	als	
treballadors	afectats	per	l’expedient	de	
regulació	d’ocupació	d’Ercros
Tram. 250-02149/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 57202 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael Luna i Vivas, Josep Enric Millo i Rocher, 
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 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme: 

Exposició de motius

El passat mes de maig de 2009, l’empresa electroquí-
mica Ercros va presentar un Pla d’Ajust amb el que es 
preveu una reducció de costos de prop de 48 milions 
d’euros anuals, per tal d’adequar l’estructura productiva 
de la companyia a la caiguda de la demanda a causa de 
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Però fora d’aquest instrument de cooperació local, s’ha 
d’intentar que la resta d’instruments de cooperació i ajut 
del Govern pels ens locals assumeixi gran part d’aquells 
projectes municipals que no reben cap tipus de prestació 
econòmica procedent de la llei de barris.

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, prioritzar en la propera convoca-
tòria d’ajuts procedent de la Llei de Barris els projectes 
presentats per l’Ajuntament de Cunit (Baix Penedès) 
que tenen per objecte rehabilitar, millorar i dinamitzar 
el casc antic d’aquest municipi.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafel Luna i Vivas

Proposta	de	resolució	sobre	la	manca	
de	places	de	primer	curs	d’educació	in·
fantil	en	diversos	municipis	del	Vallès	
Oriental
Tram. 250-02151/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 57204 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

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, 
María Ángeles Olano i García, Diputats, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenten la següent proposta de resolu-
ció, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Educació i Universitats: 

Exposició de motius

Un cop ha finalitzat el tràmit de preinscripció escolar, 
l’administració ha rebut les peticions de noves esco-
larització pel proper curs escolar 2009-2010. Després 
de les sol·licituds rebudes, és el moment de conèixer si 
amb les places ofertades tan per les diverses escoles 
públiques, privades o concertades es pot fer front a les 
preinscripcions registrades.

Com en anys anterior, la manca d’una previsió ajustada 
a la realitat demogràfica dels pobles i ciutats de Cata-
lunya, ha fet que les preinscripcions superi a la oferta. 
Aquesta situació és especialment rellevant per la edu-
cació infantil, i en concret pel primer curs d’aquesta 
etapa educativa. Encara que aquesta és una situació ge-
neralitzada a tota Catalunya, la preinscripció pel proper 

Proposta	de	resolució	sobre	la	priorit·
zació	dels	projectes	de	rehabilitació	
i	dinamització	del	nucli	antic	de	Cunit	
(Baix	Penedès)	en	la	pròxima	convoca·
tòria	d’ajuts	del	fons	establert	per	la	Llei	
2/2004,	de	millora	de	barris,	àrees	urba·
nes	i	viles	que	requereixen	una	atenció	
especial
Tram. 250-02150/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 57203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael Luna i Vivas, Diputat, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra presenten la següent proposta de resolució, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals: 

Exposició de motius

Des de fa diverses convocatòries, l’ajuntament de Cunit 
(Baix Penedès) opta perquè la Generalitat atorgui les 
ajudes de la llei de barris per a posar en marxa projectes 
de rehabilitació i dinamització del casc antic d’aquesta 
població. Les actuacions de millora que des de l’Ajun-
tament es volen realitzar contemplen millores urbanes 
com l’ampliació de voreres i peatonalització de carrers 
o la renovació de xarxa de serveis bàsics, així com la 
supressió de barrares arquitectòniques o la rehabilitació 
d’espais públics com el Casal o el centre d’activitats 
socials de Sant Cristòfol.

Entre les millores que proposa l’Ajuntament cal destacar 
la instal·lació d’una xarxa WiMax perquè els veïns pu-
guin connectar-se a internet o potenciar el coneixement 
informàtic amb una aula de formació.

La millora del nucli històric de Cunit que està projectat 
persegueix obrir la zona a la resta del municipi amb pas-
sos inferiors per a creuar la via ferroviària, potenciant 
la connexió amb la nova part del municipi fruit del crei-
xement de la Plana del Castell, on s’ubiquen importants 
instal·lacions esportives, equipaments educatius, etc. La 
situació actual d’aquesta zona del municipi és fruit dels 
últims creixements urbans amb importants deficiències 
urbanístiques, i que la manca d’inversions ha comportat 
un deteriorament palpable.

Les inversions que té previst realitzar l’Ajuntament 
d’aquesta població són molt necessàries, per això en 
diverses ocasions ha demanat que aquests projectes 
s’incloguin en els ajuts procedents de la llei de barris. 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons·
trucció	d’un	gimnàs	al	CEIP	Galileo	Ga·
lilei,	del	Prat	de	Llobregat	(Baix	Llobre·
gat)
Tram. 250-02152/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 57205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

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

El Centre d’Educació Infantil i Primària Galieo Gali-
lei de El Prat de Llobregat va entrar en funcionament 
durant el curs escolar 1986-1987. En aquell moment va 
absorbir en la seva totalitat a l’alumnat i al professorat 
del CP Bertran i Serra que fins aquell moment estava 
ubicat en barracons al pati del CP Pompeu Fabra.

La inauguració de les instal·lacions d’aquest equipament 
educatiu va suposar una important avenç en la millora 
de les condicions en les que, fins aleshores, els alumnes 
del CP Bertran i Serra rebien els seus ensenyaments. 
Amb els anys, el CEIP Galileo Galilei ha vist incre-
mentat el nombre de sol·licituds de inscripcions el que 
ha millorat notablement.

Entre les instal·lacions d’aquest centre educatiu, des 
d’un principi ha mancat un gimnàs on els alumnes pu-
guin desenvolupar els exercicis propis d’aquesta matèria 
curricular tan important. La manca d’aquest equipament 
ha fet que durant anys, els alumnes d’aquest centre edu-
catiu hagin hagut de realitzar els exercicis i proves pro-
pis d’aquesta assignatura en el pati. Aquest fet suposa 
que tota una àrea curricular, com és l’educació física, 
s’estigui impartint en condicions no adequades, tot de-
pendent de la climatologia i la resta d’inconvenients que 
implica no disposar d’un espai digne per a la pràctica 
esportiva i per a la realització d’actes comunitaris.

Davant aquesta situació, des de fa molt temps, els òr-
gans de direcció del centre, així com tota la comunitat 
educativa, ha vingut reclamant posar fi a la manca d’una 
instal·lació tant important com és un gimnàs. Fruit de 
les peticions realitzades, el Departament d’Educació 
de la Generalitat durant l’agost de 2006 es va compro-
metre a iniciar els tràmits necessaris perquè el gimnàs 
del CEIP Galileo Galilei fos una realitat. Durant tot 

curs escolar ha estat complicada a la comarca del Vallés 
Oriental.

Nou municipis d’aquesta comarca de la província de 
Barcelona no podran cobrir, a hores d’ara, el volum de 
sol·licituds per al primer curs d’educació infantil del 
proper curs escolar. A Aiguafreda, l’Ametlla, Caldes 
de Montbui, Les Franqueses del Vallès, Llinars del Va-
llès, Lliçà d’Amunt, Mollet del Vallès, Montmeló i Sant 
Antoni de Vilamajor les preinscripcions baremades per 
a P3 són majors que l’oferta existent a les escoles públi-
ques d’aquestes poblacions. Lliçà d’Amunt és el muni-
cipi que afronta una problemàtica més greu de manca 
de places. Exactament les preinscripcions superen en 
15 les places de P3 disponibles pel proper curs escolar. 
Llinars del Vallès i Mollet del Vallès segueixen amb una 
excedent de 11 i 13 places respectivament.

Aquesta situació però no és nova en molts d’aquests 
municipis, ja que període de preinscripció rera període 
de preinscripció les sol·licituds de places superen àmpli-
ament l’oferta de les escoles públiques. Fa tres anys, el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
va haver d’autoritzar una tercera línia a un centre d’edu-
cació infantil i primària de Lliçà d’Amunt.

Pel proper curs, i donat l’excés de sol·licituds per a P3, 
des de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt han sol·licitat 
l’autorització d’una nova línia amb la que poder donar 
plaça a tots els alumnes que de moment no en dispo-
sen. Pel que fa a la resta de municipis amb manca de 
places, però on el nombre és menor, l’augment de ràtio 
seria suficient per pal·liar l’excedent, almenys de forma 
temporal.

La repetida situació ha de fer reflexionar al Govern 
per tal de millorar l’oferta de places per a P3, tenint en 
compte molt especialment les característiques demogrà-
fiques de cada municipi, per tal que l’oferta s’aproximi 
el més correctament a les preinscripcions que les famí-
lies presentaran durant aquest tràmit.

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. Donar una solució, el més aviat possible, a la manca 
de places pel primer curs d’educació infantil disponibles 
en aquells municipis del Vallès Oriental que presentin 
un excés de sol·licituds.

2. Millorar pels propers cursos escolars l’oferta pública 
de places de P3, així com el procés de preinscripció als 
municipis del Vallès Oriental per tal que les places dis-
ponibles del primer curs d’educació infantil responguin 
a la demanda registrades per les preinscripcions.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Carina Mejías Sánchez, M. Ángeles Olano i García
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	l’impacte	pressuposta·
ri	en	les	finances	de	la	Generalitat	de	
les	mesures	formulades	pel	Govern	de	
l’Estat
Tram. 302-00174/08

Esmenes presentades
Reg. 57333 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 17.06.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 57333)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò 
que es determina a l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenten la següent esmena 
al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre l’impacte pressupostari en les finances de la 
Generalitat de les mesures formulades pel Govern de 
l’Estat (N. T. 302-00174/08).

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

De modificació de tot el text de la Moció. Nova redac-
ció: 

«El Parlament de Catalunya: 

1. Dóna suport al Govern de la Generalitat en la nego-
ciació que està realitzant per tal d’aconseguir un bon 
acord de finançament que compleixi íntegrament el con-
tingut del títol VI de l’Estatut de Catalunya.

2. Insta el Govern a mantenir l’activitat habitual de 
l’ICF juntament amb les noves línies de crèdit i de con-
cessió de circulant que s’han implementat els últims 
mesos per tal d’atendre les necessitats de finançament 
i liquiditat del teixit empresarial català, com són la lí-
nia de 500 milions d’euros per facilitar la concessió de 
circulant, les línies de finançament d’inversions amb 
crèdits a llarg termini per a la internacionalització, la 
innovació o el creixement empresarial, o les línies de 
préstecs preferents per a la formació de persones atu-

un any es van realitzar treballs preparatoris per al dis-
seny de l’edifici, arribant-se fins i tot a publicar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya l’adjudicació de 
l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bà-
sic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut, el projecte 
d’activitats per a la llicència ambiental, la gestió de la 
tramitació de llicències, l’estudi de patologies, l’estudi 
geotècnic i la posterior direcció d’obres.

Finalment, després de més d’un any d’estudis prepara-
toris de les obres, i després de la redacció del projecte 
constructiu, el Govern va anunciar que no es realitza-
ria la construcció del gimnàs en aquest centre educatiu 
per motius pressupostaris. Els recursos del que disposa 
l’Administració Pública són limitats, i està compromesa 
amb anterioritat, el que en moltes ocasions provoca que 
molts projectes que tot i ser necessaris, s’hagin d’aplaçar 
per manca de recursos per a portar-los endavant.

L’educació és un servei públic, però alhora és un dret 
dels infants que s’ha de prestar amb les màximes ga-
ranties i oportunitats. Als alumnes del CEIP Galileo 
Galilei s’han vist durant molts anys negat l’oportunitat 
de disposar d’un gimnàs digne on poder realitzar els 
exercicis d’aquesta assignatura. El Govern de la Ge-
neralitat com a administració competent en matèria 
educativa ha vetllar perquè els seus centres educatius 
disposin dels equipaments més essencials i necessaris 
pel desenvolupament de l’activitat docent en unes con-
dicions adequades.

El Departament d’Educació està portant a terme una 
important inversió en la rehabilitació, reforma i actua-
lització dels equipaments educatius de Catalunya però 
encara hi ha grans mancances com és el cas d’aquest 
centre d’educació infantil i primària del Prat de Llo-
bregat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a iniciar, de forma urgent i priorità-
ria, els tràmits necessaris per a tornar a posar en marxa 
el projecte de construcció del gimnàs al CEIP Galileo 
Galilei de El Prat de Llobregat.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2009

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda, 
Carina Mejías Sánchez
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1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De modificació de tot el text de la Moció. Nova redac-
ció: 

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

– Millorar la implantació del Document de Voluntats 
anticipades i fer possible l’exercici efectiu d’aquest dret, 
mitjançant: 

• Reforç de la campanya institucional amb especial ac-
cent en les actuacions en els mitjans de comunicació 
massiva i en els punts d’accés dels ciutadans al sistema 
sanitari.

• Foment de les jornades d’informació per la ciutadania 
a diferents entorns, especialment en l’àmbit social.

• Facilitar l’accés de la ciutadania als punts on pot rebre 
informació i facilitar la tramitació formal del document 
al registre central

• Millorar l’accés dels metges al document, especialment 
pel que fa als sistemes d’informació i les tecnologies de 
la informació i la comunicació

• Millorar el coneixement i aprofundiment en el signi-
ficat del document de voluntats anticipades per part 
dels professionals.

• Millorar en el si de les organitzacions sanitàries la 
sensibilitat respecte a l’autonomia del pacient

– En el marc del Pla director Sociosanitari i model de 
cures pal·liatives, dur a termes les següents actuaci-
ons: 

• Promoure la recerca sobre aspectes d’interès rela-
cionats amb l’atenció al final de la vida a Catalunya 
que ajudin a millorar aquesta línia d’atenció des de les 
seves perspectives.

• Consolidar el Programa específic d’atenció integral a la 
població infantil catalana que pateix una malaltia avan-
çada i terminal, tant oncològica com no oncològica.

• Impulsar campanyes de sensibilització i comunicació 
dirigides a la població general i als professionals sanita-
ris mitjançant jornades, publicacions, díptics, etc. sobre 
aspectes relacionats amb l’atenció al final de la vida, 
per a potenciar el coneixement i aplicació de les cures 
pal·liatives en els diferents nivells i àmbits assistencials, 
així com fomentar que la població conegui l’existència 
y rebi l’atenció específica al final de la vida.

• Continuar treballant per millorar la formació dels 
professionals sanitaris mitjançant cursos de formació 
en cures pal·liatives de nivell bàsic, intermedi o avan-
çat en funció de l’àmbit assistencial i la complexitat de 
la tipologia de pacients que atenen per a aconseguir 
la capacitació adequada dels professionals per a que 
ofereixin una assistència pal·liativa de qualitat en tota 
la xarxa sanitària i sociosanitària.

rades o per al finançament de béns d’equipament per a 
pimes industrials.

3. Insta el Govern a seguir buscant fórmules per tal de 
facilitar als creditors de l’Administració línies de finan-
çament que els ajudin a obtenir liquiditat, sobretot a la 
petita i mitjana empresa.

4. Dóna suport al Govern per l’aprovació de l’Ordre 
ECF/292/2009, de 21 de maig per la qual es modifica 
l’ordre ECF/523/2008, i en què s’estableix en 18.000 
euros l’import màxim dels deutes tributaris i no tribu-
taris, pels quals no serà necessari aportar garantia en 
les sol·licituds d’ajornament o fraccionament del pa-
gament.

5. Insta el Govern a intensificar les mesures que afron-
ten la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya a fi 
d’augmentar la seva eficàcia.

6. Insta el Govern a continuar treballant en el protocol 
elaborat l’any 2008 de mesures de previsió, anticipació 
i reducció de l’impacte de reestructuracions i tanca-
ments d’empreses a Catalunya.»

Palau del Parlament, 16 de juny 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

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	l’adopció	de	mesures	per	
a	regular	el	dret	a	la	interrupció	del	trac·
tament	del	suport	vital
Tram. 302-00175/08

Esmenes presentades
Reg. 57265 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 17.06.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 57265)

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 el dret a la interrupció del tractament de suport 
vital (N. T. 302-00175/08).
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i l’acció proactiva del govern de l’Estat i del de la Gene-
ralitat de Catalunya, especialment el sector de la vinya i 
del vi, el dels cereals, el de la llet i el dels fruits secs.

3. Intensificar les converses interdepartamentals de 
la Generalitat, i amb els Agents Socials catalans, a fi 
d’assolir un acord segons el qual el sector de l’agri-
cultura i la ramaderia pugui disposar, a través de les 
estructures pròpies de cooperació i representació, dels 
recursos equitatius que li corresponen en matèria de 
formació permanent dels professionals agro-ramaders 
i dels treballadors i treballadores per compte d’altri del 
sector agropecuari de Catalunya.

4. Intensificar la informació sobre les oportunitats, així 
com el desplegament efectiu del programa establert, que 
la Generalitat de Catalunya, a través del DAAR, atorga 
als professionals de l’agricultura per al seu cessament 
anticipat. A procedir igualment pel que fa als ajuts que 
s’han establert per a la nova incorporació de joves en el 
treball agro-ramader, i a la inversió per a la renovació 
de les explotacions agrícoles.

5. Incorporar, segons la Resolució 250-01521/08, adop-
tada pel Parlament de Catalunya, els recursos suficients 
per a la gestió dels Contractes Globals d’Explotació, 
per fer front al futur dels cessaments anticipats i per a 
la incorporació de joves a l’activitat agrària, un cop la 
Generalitat rebi els fons establerts per l’Estatut per al 
finançament de la Generalitat de Catalunya.»

Palau del Parlament, 16 de juny 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

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	l’articulació	i	l’impuls	de	
l’Euroregió
Tram. 302-00177/08

Esmenes presentades
Reg. 57340 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 17.06.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 57340)

A la Mesa del Parlament

Els Grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò 
que es determina a l’article 139.4 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent esmena al text de la 
moció subsegüent a la interpel·lació (300-00214/08) 
al Govern sobre l’articulació i l’impuls de l’Euroregió. 
(302-00177/08).

– Obrir un debat sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi 
ampli, plural i sense pors ni limitacions conjunturals 
per donar resposta ala inquietud de les persones que 
no veuen protegida la seva autonomia en el marc ac-
tual.»

Palau del Parlament, 12 de juny 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

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	
al	Govern	sobre	l’agricultura	i	la	ra·
maderia
Tram. 302-00176/08

Esmenes presentades
Reg. 57292 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 17.06.2009

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 57292)

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 so-
bre l’agricultura i la ramaderia (N. T. 302-00176/08)

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

De modificació de tot el text de la Moció. Nova redac-
ció: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Mantenir el suport actiu a les empreses agràries 
catalanes, tot confirmant i intensificant-ne la gestió, 
d’aquelles mesures que són previstes en el pla d’acció 
departamental i en els pressupostos per al 2009 cor-
responents al Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural. Actuar de la mateixa manera pel que fa 
a les línies establertes per la Unió Europea en relació 
amb la Política Agrària Comuna, descrites en el Pla de 
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya.

2. Intensificar les negociacions amb la UE, a través 
de l’Estat, a fi que els sectors que més poden patir les 
conseqüències de les mesures que s’estableixin en la 
revisió de la PAC, tinguin el suport comunitari escaient 
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Donar continuïtat a la Ronda del Vallès fins a Grano-
llers, proposant nous traçats alternatius a la proposta 
avui vigent del Ministeri de Foment.

Potenciar i millorar els ramals d’accés i distribució de 
trànsits de caràcter local i comarcal que permetin op-
timitzar la funcionalitat d’aquesta ronda en tot el seu 
traçat.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Sol·licitar al Ministeri de Foment que prioritzi la rea-
lització del condicionament de la carretera N-260 entre 
el final de la variant de Ribes de Freser i la Molina, que 
inclou el túnel de Toses.

b) Programar l’execució de les obres de construcció 
del túnel de la Bonaigua d’acord amb les previsions 
establertes en Pla d’Infraestructures del transport de 
Catalunya 2006-2026.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA

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

1. El Parlament de Catalunya constata que la poten-
ciació del corredor mediterrani és una prioritat dels 
Governs de la Generalitat catalana i valenciana per tal 
de millorar la competitivitat de les empreses i de l’eco-
nomia i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, 
i en aquest sentit insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Continuar als treballs efectuats pels dos governs au-
tonòmics per elaborar els estudis de traçat del Corredor 
en el tram Tarragona-Castelló per una via doble d’am-
ple UIC d’Alta Velocitat.

b) Demanar al Ministerio de Fomento el màxim de ce-
leritat en la tramitació de l’Estudi informatiu del tram 
Tarragona-Castelló en ample UIC, del projecte cons-
tructiu i de la licitació de les obres.

c) En el marc de l’Euroregió seguir treballant per a la 
incorporació de la Y Pirineus Mediterrània en el marc 
de la Xarxa Transeuropea de Transport.

2. El Parlament dóna suport a la declaració signada 
el passat 11 de juny demanant la incorporació del cor-
redor del mediterrani com a prioritari en les xarxes 
transeruroppes del transport.Aquesta declaració va ser 
signada en el marc de la cimera de les regions en sobre 
les xarxes transeuropees de transport, per la Generali-
tat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, la Regió 
de Rhône-Alpes, la Regió del Piemonte, la Regió de 
Languedoc-Roussillon i la Regió del Franche-Comté.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
que el nou model aeroportuari de l’Estat incorpori, 
abans d’acabar l’any 2009: 

a) La creació d’un consorci de l’aeroport de Barcelona 
en què les institucions catalanes siguin determinants pel 
que fa a la gestió i a la presa de decisions estratègiques, 
d’acord amb la Resolució 87/VIII del Parlament.

b) La desclassificació com a aeroports d’interès gene-
ral i la transferència a la Generalitat dels aeroports de 
Girona, Reus i Sabadell.

4. El Parlament insta al Govern a continuar impulsant 
el desenvolupament de la xarxa d’infraestructures de 
transport i de distribució d’electricitat de manera que 
es garanteixi el subministrament, en condicions de qua-
litat, amb minimització de l’impacte ambiental i paisat-
gístic i amb diàleg amb el territori, per tal d’assolir els 
objectius d’assegurar el subministrament energètic a la 
població i als sectors econòmics i atorgar suficiència 
energètica a tots els territoris.

5. Definir les actuacions viàries en l’àmbit de les comar-
ques del Vallès, en el marc d’un programa d’actuacions 
per a millorar la mobilitat de la segona corona metro-
politana, que doni prioritat a l’increment de l’oferta de 
transport col·lectiu i de mercaderies.
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Control	del	compliment	de	la	Resolu·
ció	346/VIII,	sobre	la	commemoració	
de	Narcís	Monturiol
Tram. 290-00302/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 57128 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament i, per tal de donar compliment a la Re-
solució 346/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la 
commemoració de Narcís Monturiol, sol·licito pròrroga 
del termini de la tramitació de referència.

Barcelona, 11 de juny de 2009

Josep-Lluís Carod-Rovira
Vicepresident

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de la Vicepre-
sidència (reg. 57128).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
26.06.2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.06.2009.

4. INFORMACIó

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
343/VIII,	per	la	qual	s’aprova	l’Informe	
de	fiscalització	3/2008,	referent	a	l’Hos·
pital	de	Tortosa	Verge	de	la	Cinta,	cor·
responent	al	2006
Tram. 290-00299/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 57066 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00299/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 63/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre Control del com-
pliment de la Resolució 343/VIII, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 3/2008, referent a l’Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta, corresponent al 2006.

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 343/VIII, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 3/2008, referent a 
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, corresponent al 
2006, us adjuntem l’informe de compliment.

Barcelona, 4 de juny de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
364/VIII,	sobre	la	programació	de	l’exe·
cució	de	les	obres	de	construcció	del	
túnel	de	la	Bonaigua
Tram. 290-00315/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 57058 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00315/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 364/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre la programació de 
l’execució de les obres de construcció del túnel de la 
Bonaigua.

Comissió competent: Política Territorial

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 364/VIII, sobre la 
programació de l’execució de les obres de construcció 
del túnel de la Bonaigua em plau fer-vos avinent les 
següents consideracions: 

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
ha previst la programació de les obres de construcció 
del túnel de la Bonaigua d’acord amb les previsions es-
tablertes en el Pla d’Infraestructures del Transport a 
Catalunya.

En concret, segons el PITC es preveu que la inversió 
corresponent a aquesta actuació es desenvolupi durant 
el període que va des de l’any 2016 fins al 2026. Cal 
indicar que sobre la mateixa carretera C-28 ja s’han 
fet actuacions de condicionament i variants amb una 
inversió superior als 46 M euros, tot i que la inversió 
prevista en aquesta carretera per a la primera fase del 
PITC era només de 32 M euros.

Barcelona, 5 de juny de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
363/VIII,	sobre	l’ampliació,	la	remodela·
ció	i	la	millora	del	tram	de	la	N·420	en·
tre	la	nova	variant	de	Falset	i	el	coll	de	
la	Teixeta
Tram. 290-00314/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 57057 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00314/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 363/VIII, 
sobre l’ampliació, la remodelació i la millora del tram 
de la N-420 entre la nova variant de Falset i el coll de 
la Teixeta.

Comissió competent: Política Territorial

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 363/VIII, sobre l’am-
pliació, la remodelació i la millora del tram de l’N-420 
entre la nova variant de Falset i el coll de la Teixeta, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

La Direcció General de Carreteres d’aquest Depar-
tament s’ha adreçat a la Demarcació de carreteres de 
l’Estat a Catalunya i ha sol·licitat el condicionament i 
millora de la carretera N-420 entre la variant de Falset 
i el coll de la Teixeta.

Barcelona, 5 de juny de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
367/VIII,	sobre	la	necessitat	de	mante·
nir	els	serveis	bàsics	necessaris	a	les	
estacions	de	la	Ribera	d’Ebre	per	tal	de	
garantir·hi	l’evacuació	en	el	cas	d’una	
emergència	nuclear
Tram. 290-00318/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 57045 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Joan Saura i Laporta, conseller de Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Cata-
lunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per presentar l’informe de com-
pliment de la Resolució 367/VIII (número de tramita-
ció 290-00318/08), sobre la necessitat de mantenir els 
serveis bàsics necessaris a les estacions de la Ribera 
d’Ebre per tal de garantir-hi l’evacuació en el cas d’una 
emergència nuclear.

Barcelona, 9 de juny de 2009

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Participació (reg. 57045).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
23.07.2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.06.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolu·
ció	366/VIII,	sobre	el	manteniment	dels	
trens	de	mitjana	distància	entre	les	co·
marques	de	l’interior	del	Camp	de	Tar·
ragona	i	Valls	i	Sant	Vicenç	de	Calders,	
i	sobre	la	construcció	del	ramal	de	Pi·
camoixons
Tram. 290-00317/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 57059 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00317/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 366/VIII, 
sobre el manteniment dels trens de mitjana distància 
entre les comarques de l’interior del Camp de Tarragona 
i Valls i Sant Vicenç de Calders, i sobre la construcció 
del ramal de Picamoixons. Comissió Competent: Polí-
tica territorial

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 366/VIII, sobre el 
manteniment dels trens de mitjana distància entre les 
comarques de l’interior del Camp de Tarragona i Valls i 
Sant Vicenç de Calders, i sobre la construcció del ramal 
de Picamoixons em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions: 

El Director General del Transport Terrestre d’aquest 
Departament es va adreçar al Sr. Juan Javier Pérez 
Sanz, director general de Servicios de Cercanías y Me-
dia Distancia de Renfe perquè l’empresa pública Renfe 
Operadora estudiés la viabilitat del manteniment i, si 
s’esqueia, l’increment dels trens de mitjana distància 
entre les comarques de l’interior del Camp de Tarragona 
i Valls i Sant Vicenç de Calders, i al Sr. Rafael López 
González, director general de Planificación Estratégica 
d’ADIF perquè construeixi el ramal de Picamoixons que 
permeti la prestació d’un servei de rodalies entre Valls, 
Reus i Tarragona.

Barcelona, 5 de juny de 2009

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
370/VIII,	sobre	l’impuls	de	mesures	per	
a	abordar	el	fenomen	de	la	prostitució
Tram. 290-00320/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 57046 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Joan Saura i Laporta, conseller de Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Cata-
lunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per presentar l’informe de com-
pliment de la Resolució 370/VIII (número de tramitació 
290-00320/08), sobre l’impuls de mesures per a abordar 
el fenomen de la prostitució.

Barcelona, 9 de juny de 2009

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Participació (reg. 57046).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
23.07.2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.06.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolu·
ció	374/VIII,	sobre	les	inscripcions	de	
les	defuncions	en	el	Registre	Civil
Tram. 290-00319/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 57001 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. Resolució: 290-00319/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 374/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre les inscripcions de 
les defuncions en el Registre Civil.

Comissió competent: Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana

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 374/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre les inscripcions de les defuncions en 
el Registre Civil (tram. 290-00319/08), us informo del 
següent: 

El Departament de Justícia ha instat la Direcció Ge-
neral de Registres i Notarial del Ministeri de Justícia 
(que és l’òrgan competent per tramitar tots els canvis 
normatius relatius als registres civils) a què modifiqui 
la Llei i el Reglament del Registre Civil amb la finalitat 
que les inscripcions de les defuncions es puguin fer en 
el registre civil corresponent al domicili de la persona 
difunta.

Així mateix, us faig avinent que el ministre de Justícia 
en la compareixença que va fer davant la Comissió de 
Justícia del Congrés dels Diputats el passat 26 de març 
de 2009, va anunciar la presentació d’una nova llei del 
registre civil amb la qual es desjudicialitzarà la fun-
ció del registre i la constitució d’un registre únic per 
tot l’Estat que sigui accessible per tothom. En el marc 
d’aquesta nova proposta legislativa del Govern de l’Es-
tat, el Departament de Justícia vetllarà per tal que quedi 
regulada o contemplada aquesta circumstància.

Barcelona, 5 de juny de 2009

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justícia
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ran al Ple de la Comissió de Codificació que es reunirà 
properament.

Barcelona, 5 de juny de 2009

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justícia

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
372/VIII,	sobre	el	traspàs	de	les	compe·
tències	relatives	als	jutjats	de	pau
Tram. 290-00324/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 57003 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. Resolució: 290-00324/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 372/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre el traspàs de les com-
petències relatives als jutjats de pau.

Comissió competent: Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana

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 372/VIII, sobre el 
traspàs de les competències relatives als jutjats de pau, 
em plau fer-vos les consideracions següents: 

El Departament de Justícia ha mantingut contacte i reu-
nions amb el Ministeri de Justícia per continuar les ne-
gociacions relatives als traspassos previstos en l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, entre d’altres les referides als 
jutjats de pau. Atès que aquesta transferència requereix 
la modificació de la Llei orgànica del Poder Judicial la 
seva aplicació queda condicionada al procés legislatiu.

Barcelona, 5 de juny de 2009

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justícia

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
371/VIII,	sobre	la	reforma	dels	preceptes	
sobre	la	propietat	horitzontal	del	llibre	
cinquè	del	Codi	civil	de	Catalunya
Tram. 290-00321/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 57002 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. Resolució: 290-00321/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 371/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre la reforma dels pre-
ceptes sobre la propietat horitzontal del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya.

Comissió competent: Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana

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 371/VIII, sobre 
la reforma dels preceptes sobre la propietat horitzontal 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, em plau 
fer-vos les consideracions següents: 

Al mes de desembre de 2008, el Departament de Jus-
tícia va demanar als col·legis d’administradors de fin-
ques i a d’altres operadors jurídics que presentessin 
les observacions que consideressin oportunes sobre la 
regulació de la propietat horitzontal continguda en el 
capítol III del títol V del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya.

El grup de treball de l’Observatori de Dret Privat de Ca-
talunya creat amb la finalitat de revisar el llibre cinquè 
va recollir les observacions dels col·legis d’administra-
dors de finques i d’altres operadors jurídics. El Ple de 
la Comissió de Codificació, l’11 de febrer de 2009, les 
va valorar, debatre i va acordar que el grup de treball 
estudiés les possibles modificacions, la qual cosa es va 
fer en diverses reunions.

El dia 20 de maig de 2009 va tenir lloc, en la seu del 
Departament de Justícia, la Jornada/Seminari sobre 
les previsions de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya relatiu als drets reals, a la 
qual van assistir representants dels col·legis d’admi-
nistradors de finques de Catalunya i altres operadors 
jurídics experts en el tema. En aquesta reunió es van 
examinar i debatre les modificacions proposades pel 
grup de treball.

Posteriorment, el 28 de maig es va reunir la Comissió 
Permanent de la Comissió de Codificació per analitzar 
el resultat del seminari i els acords adoptats s’eleva-
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
375/VIII,	sobre	la	formació	dels	metges	
forenses	en	malalties	mentals
Tram. 290-00326/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 57004 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. Resolució: 290-00326/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 375/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre la formació dels met-
ges forenses en malalties mentals.

Comissió competent: Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana

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 375/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la formació dels metges forenses en 
malalties mentals, us informo del següent: 

Les funcions dels metges forenses es troben regula-
des per la Llei orgànica del Poder Judicial i pel Decret 
411/2006, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Regla-
ment de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

La psiquiatria forense es contempla molt poc en el 
programa formatiu de la llicenciatura de medicina i 
en l’especialitat de psiquiatria. El metge forense ha de 
gaudir de coneixements de psiquiatria i especialment 
de la seva part aplicada al dret o forense, on realitzarà 
la seva funció. El diagnòstic psiquiàtric és important, 
però, més ho és l’aplicació del diagnòstic (malaltia) 
en el camp del dret penal (responsabilitat criminal, 
valoració dany corporal), civil (internaments involun-
taris, incapacitat, dependències) i social (invalideses 
laborals).

Tant els programes de formació de l’especialitat de me-
dicina legal i forense com els processos selectius d’accés 
al Cos de Metges Forenses hi consta una part important 
de psiquiatria forense. Concretament, en el procés se-
lectiu dels dos-cents cinquanta-sis temes, quaranta-vuit 
són de psiquiatria forense.

En el Cos de Metges Forenses de l’Administració de 
Justícia hi ha metges especialistes en psiquiatria, es-
pecialistes en medicina legal i forense i també hi ha 
metges amb llicenciatura de psicologia i amb mestratges 
universitaris de psiquiatria forense. Amb independència 
d’aquesta formació, inicial en el procés selectiu o de 
postgrau en el marc d’especialitats via MIR com la de 
medicina legal i forense, psiquiatria, o llicenciatures 
com psicologia i mestratges universitaris, cal tenir en 

Control	del	compliment	de	la	Resolu·
ció	373/VIII,	sobre	l’adequació	del	Pla	
bàsic	d’emergència	nuclear	per	a	cre·
ar	una	estructura	directiva	coordinada	
dels	plans	d’emergència	de	Tarragona
Tram. 290-00325/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 57047 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Joan Saura i Laporta, conseller de Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Cata-
lunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per presentar l’informe de com-
pliment de la Resolució 373/VIII (número de tramitació 
290-00325/08), sobre l’adequació del Pla bàsic d’emer-
gència nuclear per a crear una estructura directiva coor-
dinada dels plans d’emergència de Tarragona.

Barcelona, 9 de juny de 2009

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Participació (reg. 57047).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
23.07.2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.06.2009.
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Aquest programa de capacitació específica en psiquia-
tria forense, és indispensable per assolir el nivell pro-
fessional òptim i poder oferir el suport al metge forense 
generalista en les seves funcions pericials psiquiàtri-
ques.

L’Institut de Medicina Legal de Catalunya ha presentat 
una segona edició del programa de capacitació en psi-
quiatria forense al Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada. En la capacitació de psiquiatria forense 
s’ha previst la formació per a deu places (dues per a la 
divisió de Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat, 
dues per a la Divisió de Barcelona sud, dues per a la 
Divisió de Barcelona nord i Catalunya central, dues per 
a la Divisió de Girona, una per a la Divisió de Lleida i 
una per a la Divisió de Tarragona).

Tenint en compte aquestes dues edicions del programa 
de capacitació en psiquiatria forense hi hauria un 15% 
de la plantilla de l’IMLC capacitada específicament en 
aquesta àrea sense comptar els especialistes ja existents 
i els metges amb estudis de mestratges universitaris es-
pecífics en psiquiatria forense.

Dins la programació de cursos per a metges forenses 
amb destí a Catalunya el CEJFE amb col·laboració 
amb l’IMLC ofereix anualment diversos cursos (deu) 
de vuit hores acreditats pel Consell Català de Forma-
ció Mèdica Continuada. Aquesta oferta segueix amb 
dos, tres cursos per any dedicats a temes de psiquiatria 
forense.

L’IMLC manté diversos convenis de col·laboració amb 
serveis psiquiàtrics hospitalaris (Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, Hospital Parc Taulí de Sabadell, Pere 
Mata de Reus, Hospital de Vic) per l’obtenció de dades 
d’interès clínic en casos de suïcidi i de formació per 
metges forenses. Cal potenciar aquesta col·laboració 
amb altres institucions psiquiàtriques.

Barcelona, 5 de juny de 2009

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justícia

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
376/VIII,	sobre	els	serveis	de	mediació	
intercultural	dels	centres	de	salut
Tram. 290-00327/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 57062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

compte el programa de capacitació específica en psi-
quiatria forense.

La Resolució JUS/3557/2004, de 28 de desembre 
(DOGC 4292 de 31 de desembre de 2004). Amb l’ob-
jectiu de dotar els metges forenses dels coneixements i 
les habilitats que requereixen l’evolució i el desenvolu-
pament de la medicina legal i forense i formar experts 
en la matèria concreta de psiquiatria forense, es va dur 
a terme un procés de formació al Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada, en col·laboració 
amb l’Institut de Medicina Legal de Catalunya i amb 
convenis amb entitats de la xarxa sanitària pública o 
concertada del Departament de Salut. Es van convocar 
quinze places (tres per a la divisió de Barcelona ciutat, 
cinc per a la divisió de Barcelona comarques, dues per 
a la divisió de Girona, dues per a la divisió de Lleida, 
dues per a la divisió de Tarragona i una per a la divisió 
de Terres de l’Ebre).

El programa de psiquiatria forense es concreta en dos 
cursos.

En el primer curs: 

– classes teòriques (80 hores), conjuntament amb clas-
ses teòriques programades per a tots els MIR de psiqui-
atria clínica a l’Institut d’Estudis de la Salut; 

– sessions clíniques i seminaris a l’hospital psiquiàtric 
en què l’alumne s’hi ha adscrit durant un any (una sessió 
clínica setmanal i seminaris setmanals); 

– pràctiques: 

• guàrdies (528 hores): quatre guàrdies de 12 h/
mes/11mesos en un hospital psiquiàtric de l’àrea de cada 
divisió. Es pretén la valoració clínica psiquiàtrica en la 
seva fase més aguda. 

• Sala de psiquiatria i ambulatori (264 hores): 1 dia/
setmana durant 6 mesos en sala d’hospitalització al cen-
tre assistència assignat i 5 mesos a l’àrea de consultes 
externes amb un tutor.

– recerca: fer un treball d’investigació sobre psiquiatria 
en col·laboració amb el tutor hospitalari, que haurà de 
ser presentat a un congrés de l’especialitat i ser publi-
cat.

En el segon curs: 

– classes teòriques de psiquiatria forense (60 hores); 

– sessions clíniques: se seguirà el programa a l’hospital 
psiquiàtric al qual està adscrit l’alumne durant un any 
(una sessió clínica setmanal); 

– seminaris pràctics (56 hores): dues hores/setmana du-
rant 6 mesos (coincidint amb segona fase de les pràc-
tiques); 

– pràctiques: 232 hores a l’hospital (2 dies/setmana/4 
mesos). I 336 hores al servei de Clínica Medicoforense, 
a l’Hospital Psiquiàtric Penitenciari de Catalunya i a 
les unitats de psiquiatria dels centres penitenciaris de 
Catalunya; 

– recerca: fer un treball de recerca sobre psiquiatria fo-
rense, tutelat pel tutor en psiquiatria forense, que haurà 
de ser presentat a un congrés i ser publicat.
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Departament de Salut per tal de reduir les llistes d’es-
pera de consulta externa i intervencions quirúrgiques de 
l’Hospital de Calella, des del dia 1 de gener de 2008, els 
ciutadans de l’Àrea Bàsica de Salut d’Arenys, que com-
prèn els municipis d’Arenys de Munt i Arenys de Mar 
(21.500 ciutadans) són atesos a l’Hospital de Mataró.

Aquesta mesura ha permès millorar l’accessibilitat als 
centres sanitaris i ajustar els recursos assistencials a les 
necessitats de la població, d’acord amb els municipis 
implicats.

A més, aquesta mesura ha fet que l’Hospital de Cale-
lla, amb la mateixa plantilla de professionals i menys 
població de referència, pugui millorar substancialment 
les llistes d’espera per a proves, consultes externes i 
intervencions quirúrgiques.

Per totes aquestes actuacions de millora, s’ha dut a 
terme l’activitat quirúrgica a l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume, de Calella, que es mostra a la taula següent.

Activitat realitzada Any 2007 Any 2008

Procediments garantits 1.527 1.662
Procediments no garantits 2.077 2.291

El temps de garantia dels 14 procediments garantits a 
31/12/08 s’ha mantingut en 5 mesos i en el cas dels 
procediments no garantits ha passat de 9,15 mesos el 
2007 a 8,25 mesos el 2008.

També s’han fet accions per tal de reduir el temps d’es-
pera i agilitzar l’assistència en les consultes externes, 
especialment en aquelles especialitats que tenen una 
major llista d’espera (oftalmologia i traumatologia).

Finalment, les millores en la gestió introduïdes l’any 
2008 es preveu que tindran, també, el 2009 un bon re-
sultat per la millora contínua de les llistes d’espera.

Barcelona, 4 de juny de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolució amb número de tramita-
ció 290-00327/08, sobre Control del compliment de la 
Resolució 376/VIII, sobre els serveis de mediació inter-
cultural del centres de salut, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 8 de juny de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
57062).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
23.07.2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.06.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
377/VIII,	sobre	la	reducció	de	les	llistes	
d’espera	a	l’Hospital	Comarcal	Sant	
Jaume,	de	Calella	(Maresme)
Tram. 290-00328/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 57063 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00328/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 63/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre Control del compli-
ment de la Resolució 377/VIII, sobre la reducció de les 
llistes d’espera a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de 
Calella (Maresme).

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 377/VIII, sobre la reducció 
de les llistes d’espera a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, 
de Calella (Maresme), us informo del següent: 

D’acord amb la informació que ja es va trametre el mes 
d’octubre de 2008, sobre la planificació sanitària del 
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4.50.01.

Control	del	compliment	de	la	Resolu·
ció	390/VIII,	sobre	l’elaboració	d’un	in·
forme	relatiu	a	l’aplicació	a	Catalunya	de	
la	Convenció	dels	drets	de	l’infant
Tram. 290-00339/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 57006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, Consellera d’Acció Social i 
Ciutadania del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
en relació amb la sol·licitud d’informació amb núme-
ro de tramitació 290-00339/08, d’acord amb el que 
estableix l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licita: 

L’ampliació del termini per la presentació de la sol-
licitud d’informació esmentada.

Barcelona, 8 de juny de 2009

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania (reg. 57006).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
16.09.2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.06.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
378/VIII,	sobre	la	xarxa	d’hospitals	d’uti·
lització	pública
Tram. 290-00329/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 57069 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.06.2009

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolució amb número de trami-
tació 290-00329/08, sobre Control del compliment de 
la Resolució 378/VIII, sobre la xarxa d’hospitals d’uti-
lització pública, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 8 de juny de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
57069).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
23.07.2009, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 16.06.2009.
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4.53.03.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Cultural	amb	el	
conseller	de	Cultura	i	Mitjans	de	Co·
municació	sobre	el	Pla	d’Equipaments	
Cultu	rals	de	Catalunya	(PECCat	2009·
2019)	i	el	seu	finançament
Tram. 354-00268/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 
585).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Cooperació	i	Solidaritat	
amb	el	vicepresident	del	Govern	sobre	
la	gestió	dels	recursos	destinats	a	l’àm·
bit	de	la	cooperació	per	part	de	l’Agèn·
cia	Catalana	de	Cooperació	al	Desen·
volupament
Tram. 354-00272/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 57216).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Cooperació i So-
lidaritat, sessió del 17.06.2009.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Cooperació	i	Solidaritat	
amb	el	vicepresident	del	Govern	sobre	
la	transparència	en	la	gestió	de	les	po·
lítiques	en	matèria	de	cooperació	al	de·
senvolupament
Tram. 354-00273/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Anna Figueras i Ibàñez, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
57217).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Cooperació i So-
lidaritat, sessió del 17.06.2009.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 
585).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Educació	i	Universitats	amb	
el	conseller	d’Educació	sobre	la	política	
de	professorat	per	al	curs	2009·2010
Tram. 354-00266/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 35, tinguda el dia 11.06.2009 (DSPC-C 
590).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	Co·
missió	d’Educació	i	Universitats	amb	el	
conseller	d’Innovació,	Universitats	i	Em·
presa	sobre	la	implantació,	el	curs	2009·
2010,	del	màster	universitari	en	formació	
del	professorat	d’educació	secundària	
obligatòria	i	batxillerat,	formació	profes·
sional	i	ensenyament	d’idiomes
Tram. 354-00267/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 35, tinguda el dia 11.06.2009 (DSPC-C 
590).
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4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Associaci·
ons	Professionals	de	Teràpies	Naturals	
i	de	la	Cultura	de	la	Salut	·	TENACAT	da·
vant	la	Comissió	de	Salut	perquè	donin	
a	conèixer	l’estudi	sobre	l’ús	de	teràpies	
naturals	fet	per	la	Federació
Tram. 356-00472/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Francesc Sancho i Serena, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Núria Segú Ferré, del 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Uriel Bertran Arrué, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, M. Belén Pajares i Ribas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Lluís Postigo i Garcia, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
José Domingo Domingo, del Grup Mixt (reg. 56262).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 21.05.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Joel	Jo·
an,	president	del	Col·legi	de	Directors	de	
Cinema	de	Catalunya,	davant	la	Comis·
sió	de	Política	Cultural	perquè	exposi	
els	objectius	de	la	nova	junta	directiva	
d’aquesta	entitat	amb	relació	al	futur	del	
cinema
Tram. 356-00473/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIxENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	del	direc·
tor	de	l’Institut	Ramon	Llull	davant	la	
Comissió	de	Política	Cultural	perquè	
expliqui	la	participació	de	Catalunya	a	
la	Biennal	de	Venècia
Tram. 356-00468/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	direc·
tora	de	Televisió	de	Catalunya	davant	la	
Comissió	de	Política	Cultural	perquè	ex·
pliqui	el	projecte	de	convertir	el	canal	33	
en	un	canal	de	televisió	cultural
Tram. 356-00469/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 33, tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	Creu	Roja	de	Catalunya	da·
vant	la	Comissió	de	Benestar	i	Immigra·
ció	perquè	exposin	les	campanyes	que	
duu	a	terme	aquesta	entitat
Tram. 356-00471/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
34, tinguda el dia 16.06.2009 (DSPC-C 594).
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4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	del	direc·
tor	de	l’Agència	Catalana	de	l’Aigua	da·
vant	la	Comissió	de	Medi	Ambient	i	Ha·
bitatge	perquè	expliqui	les	actuacions	
relatives	a	la	nova	política	de	l’aigua
Tram. 356-00477/08

Sol·licitud

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. 
56685).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 11.06.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre·
sentants	d’Unió	de	Pagesos	davant	la	
Comissió	d’Agricultura,	Ramaderia	i	
Pesca	perquè	exposin	la	problemàtica	
derivada	de	l’assetjament	psicològic	ru·
ral	(mobbing	rural)
Tram. 356-00488/08

Sol·licitud

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. 
57061).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, sessió del 11.06.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	re·
presentació	de	l’Associació	Catalana	de	
Biodièsel	davant	la	Comissió	de	Medi	
Ambient	i	Habitatge	perquè	exposi	la	
situació	del	sector	i	les	possibilitats	de	
promoció	del	biodièsel
Tram. 356-00489/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Agustí López i Pla, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre·
sentants	de	la	Federació	d’Associaci·
ons	de	Gent	Gran	de	Catalunya	perquè	
exposin	els	resultats	de	la	investigació	
sobre	maltractaments	econòmics	a	gent	
gran	en	el	període	2006·2007
Tram. 356-00474/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
34, tinguda el dia 16.06.2009 (DSPC-C 594).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Fèlix	
Martínez	i	Gistau,	president	de	l’Asso·
ciació	de	Productors,	Elaboradors	i	Co·
mercialitzadors	de	Productes	Agroali·
mentaris	Ecològics,	davant	la	Comissió	
d’Agricultura,	Ramaderia	i	Pesca,	per	
a	informar	sobre	el	posicionament	de	
l’Associació	amb	relació	al	monopo·
li	de	certificació	pública	del	sector	de	
l’alimentació	ecològica
Tram. 356-00475/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 30, tinguda el dia 11.06.2009 (DSPC-C 592).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Mont·
serrat	Abbad,	directora	del	centre	de	
TVE	a	Catalunya,	davant	la	Comissió	de	
Política	Cultural	perquè	informi	sobre	la	
commemoració	del	cinquantè	aniversari	
de	TVE	a	Catalunya	i	sobre	el	projecte	
d’emplaçar	a	Sant	Cugat	del	Vallès	(Va·
llès	Occidental)	la	gestió	i	la	producció	
del	futur	canal	cultural	de	TVE
Tram. 356-00476/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).
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4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Mònica	
Terribas	i	Sala,	directora	de	Televisió	de	
Catalunya,	davant	la	Comissió	de	Con·
trol	de	l’Actuació	de	la	Corporació	Ca·
talana	de	Mitjans	Audiovisuals	perquè	
expliqui	el	projecte	de	convertir	el	Canal	
33	en	un	canal	cultural
Tram. 356-00492/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Joana Ortega i Alemany, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Joan Ferran i Serafi-
ni, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt (reg. 
57220).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, sessió del 17.06.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	del	direc·
tor	de	Catalunya	Ràdio	davant	la	Co·
missió	de	Control	de	la	Corporació	Ca·
talana	de	Mitjans	Audiovisuals	perquè	
informi	sobre	el	seu	projecte	per	a	Ca·
talunya	Ràdio
Tram. 356-00493/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Joana Ortega i Alemany, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 57355).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, sessió del 18.06.2009.

Laura Vilagrà i Pons, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Santi Rodríguez i Serra, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Daniel Pi i Noya, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Albert 
Rivera Díaz, del Grup Mixt (reg. 57149).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge, sessió del 11.06.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	David	
Minoves	i	Llucià,	director	general	de	
Cooperació	al	Desenvolupament	i	Ac·
ció	Humanitària,	davant	la	Comissió	de	
Cooperació	i	Solidaritat	per	a	informar	
sobre	la	transparència	en	la	gestió	de	
les	polítiques	de	cooperació	al	desen·
volupament
Tram. 356-00490/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 57218).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 17.06.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	d’Andreu	
Felip	i	Ventura,	director	de	l’Agència	
Catalana	de	Cooperació	al	Desenvolu·
pament,	davant	la	Comissió	de	Coope·
ració	i	Solidaritat	per	a	informar	sobre	
la	transparència	en	la	gestió	de	les	po·
lítiques	de	cooperació	al	desenvolupa·
ment
Tram. 356-00491/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 57219).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 17.06.2009.
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4.53.15.

Compareixença	de	Vicenç	Moreno,	pre·
sident	de	la	Comissió	de	Medi	Ambient	
de	PIMEC,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	prevenció	i	control	ambiental	de	les	
activitats
Tram. 353-00563/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.06.2009 
(DSPC-C 591).

Compareixença	de	Josep	Maria	Matas,	
secretari	general	de	l’Associació	Cata·
lana	de	Municipis	i	Comarques,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 353-00564/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 35 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 10.06.2009 
(DSPC-C 588).

Compareixença	d’Adolf	Moreno,	secre·
tari	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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 35 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 10.06.2009 
(DSPC-C 588).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	Jaume	Puig,	gerent	
del	Gremi	d’Àrids	de	Catalunya,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 353-00560/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.06.2009 
(DSPC-C 591).

Compareixença	d’Antoni	Choy,	expert	i	
membre	de	l’equip	redactor	de	l’Avant·
projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 353-00561/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 35 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 10.06.2009 
(DSPC-C 588).

Compareixença	de	Joan	Perdigó,	expert	
i	membre	de	l’equip	redactor	de	l’Avant·
projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 353-00562/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 35 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 10.06.2009 
(DSPC-C 588).
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INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	de	Josep	Pere	Colat,	
president	de	la	Federació	de	Coopera·
tives	Agràries	de	Catalunya,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	control	
ambiental	de	les	activitats
Tram. 353-00569/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.06.2009 
(DSPC-C 591).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 35 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 10.06.2009 
(DSPC-C 588).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Asociación	Española	de	Operadores	
de	Telecomunicaciones	(REDTEL),	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 353-00571/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.06.2009 
(DSPC-C 591).

Compareixença	de	Joan	Ramon	Bover,	
president	de	l’Associació	d’Entitats	Am·
bientals	de	Control,	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	de	prevenció	i	control	am·
biental	de	les	activitats
Tram. 353-00566/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.06.2009 
(DSPC-C 591).

Compareixença	de	Lluís	Mont,	respon·
sable	de	medi	ambient	d’Unió	de	Page·
sos,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
prevenció	i	control	ambiental	de	les	ac·
tivitats
Tram. 353-00567/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.06.2009 
(DSPC-C 591).

Compareixença	d’Antoni	Zabalza	i	d’Al·
ba	Cabañas,	membre	del	Comitè	Execu·
tiu	i	directora	del	Departament	de	Medi	
Ambient	de	Foment	del	Treball	Nacional,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	preven·
ció	i	control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 353-00568/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.06.2009 
(DSPC-C 591).



22 de juny de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 492

88

INFORMACIó
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Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Catalana	d’Enginyeries	i	
Consultories	Mediambientals	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 353-00575/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.06.2009 
(DSPC-C 591).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Eòlica	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 353-00576/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.06.2009 
(DSPC-C 591).

Compareixença	d’una	representació	del	
Club	EMAS,	associació	d’organitzacions	
registrades	EMAS	a	Catalunya,	amb	re·
lació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 353-00577/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.06.2009 
(DSPC-C 591).

Compareixença	del	president	del	Col·
legi	d’Ambientòlegs	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	prevenció	i	
control	ambiental	de	les	activitats
Tram. 353-00572/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.06.2009 
(DSPC-C 591).

Compareixença	d’una	representació	del	
Col·legi	d’Advocats	amb	relació	al	Pro·
jecte	de	llei	de	prevenció	i	control	am·
biental	de	les	activitats
Tram. 353-00573/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.06.2009 
(DSPC-C 591).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 35 de la Co-
missió de Medi Ambient i Habitatge, del 10.06.2009 
(DSPC-C 588).
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Compareixença	d’una	representació	de	
Joves	Agricultors	i	Ramaders	de	Cata·
lunya	davant	la	Comissió	d’Agricultura,	
Ramaderia	i	Pesca	perquè	exposi	la	si·
tuació	derivada	de	l’assetjament	psico·
lògic	rural	(«mobbing»	rural)
Tram. 357-00285/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 11.06.2009 
(DSPC-C 592).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Co-
missió de Benestar i Immigració, del 16.06.2009 
(DSPC-C 594).

Compareixença	del	director	de	l’Insti·
tut	Ramon	Llull	davant	la	Comissió	de	
Política	Cultural	perquè	expliqui	la	par·
ticipació	de	Catalunya	a	la	Biennal	de	
Venècia
Tram. 357-00321/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

Compareixença	de	Josep	París	i	Piqué,	
president	de	la	Comunitat	General	de	
Regants	del	Canal	Segarra·Garrigues,	
davant	la	Comissió	d’Agricultura,	Rama·
deria	i	Pesca	perquè	exposi	el	seu	criteri	
sobre	les	obres	del	canal	i	el	seguiment	
de	la	declaració	d’impacte	ambiental,	
sobre	l’acceptació	de	la	posada	en	fun·
cionament	dels	regadius	i	sobre	la	di·
rectiva	europea	de	protecció	d’ocells	
esteparis
Tram. 357-00235/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 30 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 11.06.2009 
(DSPC-C 592).

Compareixença	d’Imma	Tubella	Casade·
vall,	rectora	de	la	Universitat	Oberta	de	
Catalunya,	davant	la	Comissió	d’Educa·
ció	i	Universitats	perquè	informi	de	les	
actuacions	de	la	Universitat	en	compli·
ment	de	l’article	8	de	la	Llei	3/1995,	de	
reconeixement	de	la	Universitat	Oberta	
de	Catalunya
Tram. 357-00241/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 35 de la Co-
missió d’Educació i Universitats, del 11.06.2009 
(DSPC-C 590).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	de	Discapacitats	de	Mont·
cada	i	Reixac	davant	la	Comissió	de	Be·
nestar	i	Immigració	per	a	presentar	l’en·
titat	i	exposar·ne	els	objectius
Tram. 357-00246/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 34 de la Co-
missió de Benestar i Immigració, del 16.06.2009 
(DSPC-C 594).
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Compareixença	de	representants	de	
Creu	Roja	de	Catalunya	davant	la	Co·
missió	de	Benestar	i	Immigració	perquè	
exposin	les	campanyes	que	duu	a	terme	
aquesta	entitat
Tram. 357-00325/08

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. 
34, tinguda el dia 16.06.2009 (DSPC-C 594).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	d’Associacions	de	Gent	Gran	
de	Catalunya	perquè	exposin	els	resul·
tats	de	la	investigació	sobre	maltracta·
ments	econòmics	a	gent	gran	en	el	pe·
ríode	2006·2007
Tram. 357-00326/08

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. 
34, tinguda el dia 16.06.2009 (DSPC-C 594).

Compareixença	de	Joel	Joan,	president	
del	Col·legi	de	Directors	de	Cinema	de	
Catalunya,	davant	la	Comissió	de	Políti·
ca	Cultural	perquè	exposi	els	objectius	
de	la	nova	junta	directiva	d’aquesta	en·
titat	amb	relació	al	futur	del	cinema
Tram. 357-00322/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

Compareixença	de	Montserrat	Abbad,	
directora	del	centre	de	TVE	a	Catalunya,	
davant	la	Comissió	de	Política	Cultural	
perquè	informi	sobre	la	commemoració	
del	cinquantè	aniversari	de	TVE	a	Cata·
lunya	i	sobre	el	projecte	d’emplaçar	a	
Sant	Cugat	del	Vallès	(Vallès	Occiden·
tal)	la	gestió	i	la	producció	del	futur	ca·
nal	cultural	de	TVE
Tram. 357-00323/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 33, 
tinguda el dia 10.06.2009 (DSPC-C 585).

Compareixença	de	Fèlix	Martínez	i	Gis·
tau,	president	de	l’Associació	de	Pro·
ductors,	Elaboradors	 i	Comercialit·
zadors	de	Productes	Agroalimentaris	
Ecològics,	davant	la	Comissió	d’Agricul·
tura,	Ramaderia	i	Pesca	per	a	informar	
sobre	el	posicionament	de	l’Associació	
amb	relació	al	monopoli	de	certificació	
pública	del	sector	de	l’alimentació	eco·
lògica
Tram. 357-00324/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la sessió 
núm. 30, tinguda el dia 11.06.2009 (DSPC-C 592).
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	Tram. 200-00037/08
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	Adopció



	1.15.	Mocions
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	Proposta de resolució sobre la construcció del nou gimnàs del CEIP Salvador Espriu, de Granollers (Vallès Oriental)
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	Proposta de resolució sobre la construcció del tercer centre d’educació infantil i primària a Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
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	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació secundària a Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
	Tram. 250-01555/08
	Rebuig


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


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


	Proposta de resolució sobre el condicionament de la coberta de la nau i el caputxó del campanar de l’església de Sant Lliser d’Arcalís, a Soriguera (Pallars Sobirà)
	Tram. 250-01666/08
	Rebuig
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	Tram. 250-01669/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la commemoració del 350è aniversari del Tractat dels Pirineus
	Tram. 250-01670/08
	Rebuig
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	Tram. 250-01773/08
	Rebuig
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	Rebuig
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	Tram. 250-01944/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la inclusió del romànic català en la Llista del patrimoni europeu
	Tram. 250-01950/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la solució de les incidències que mantenen en suspensió el projecte de reforma integral del casal per a gent gran L’Hospitalet - La Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-01951/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un sistema d’indicadors periòdics per a mesurar a temps real el pluralisme en els informatius diaris i programes d’actualitat i entreteniment de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 250-01968/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’increment dels preus d’expropiació per a la construcció del canal principal del canal Segarra-Garrigues
	Tram. 250-01990/08
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la modificació de la normativa reguladora del procediment per a l’elecció de càrrecs dels òrgans de les confraries de pescadors
	Tram. 250-01997/08
	Rebuig


	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
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la convocatòria de beques per a activitats de lleure d’estiu destinades a infants i joves de famílies amb membres desocupats i amb dificultats econòmiques
	Tram. 250-02059/08
	Rebuig
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	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’articulació i l’impuls de l’Euroregió
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	Rebuig
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	Proposta de resolució sobre la col·laboració del Govern en la celebració del Dia Mundial del Teatre
	Tram. 250-02054/08
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre els corbs marins de terra endins
	Tram. 250-02064/08
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


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


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de l’edifici de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tàrrega (Urgell) i sobre la construcció d’un nou edifici per a ubicar-la
	Tram. 250-02075/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reducció del servei mèdic del consultori local d’Almatret (Segrià)
	Tram. 250-02076/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra a les regions policials de Pirineu Occidental i de Ponent
	Tram. 250-02077/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’establiment del servei de trens Avant entre Lleida i Saragossa
	Tram. 250-02078/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els ajuts al sector del suro
	Tram. 250-02079/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el respecte i la defensa dels drets humans a Colòmbia
	Tram. 250-02080/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures especials de vigilància per a millorar la seguretat del transport de mercaderies i dels turismes
	Tram. 250-02082/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’emplaçament i les característiques tècniques del projecte de central tèrmica de Mequinensa (Baix Cinca)
	Tram. 250-02083/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació de places de llar residència per a persones amb discapacitats psíquiques a la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
	Tram. 250-02084/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un pla educatiu d’entorn per al sector de Pont Major, de Girona
	Tram. 250-02085/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació econòmica destinada als plans educatius d’entorn de Girona
	Tram. 250-02086/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió de la demolició del viaducte ferroviari en el projecte de soterrament del tren d’alta velocitat a Girona
	Tram. 250-02087/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’educació infantil i primària a Sils (Gironès)
	Tram. 250-02088/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a la regió policial de Girona
	Tram. 250-02089/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre de dia per a gent gran a les Cotxeres de Borbó, a Barcelona
	Tram. 250-02090/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei relatiu a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques
	Tram. 250-02091/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’adopció de diverses mesures de seguretat a la via pública per a reduir la sinistralitat de motoristes i ciclistes
	Tram. 250-02092/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la instal·lació de tanques de seguretat al tram entre Reus i Cambrils de la carretera TV-3141
	Tram. 250-02093/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió de Premià de Mar com a municipi prioritari en el Pla de regeneració de platges del Baix Maresme i en la realització d’obres d’emergència per a pal·liar els efectes dels temporals
	Tram. 250-02094/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la regulació de l’ocupació temporal de les carreteres per a l’exercici de la prostitució
	Tram. 250-02095/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’augment de la freqüència de pas i la modernització dels trens de la línia de Manresa
	Tram. 250-02096/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a la zona on es concentra la venda de droga al barri de la Trinitat Vella de Barcelona
	Tram. 250-02097/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials i la instal·lació de càmeres de videovigilància als passadissos habilitats a la zona de les obres del traçat del tren d’alta velocitat als districtes de Sant Andreu i Sant Martí, de Barcelona
	Tram. 250-02098/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la revocació de l’Ordre ministerial del 27 d’abril de 2007 i la cessió sense condicions del castell de Montjuïc a l’Ajuntament de Barcelona i sobre la planificació del Centre per la Pau de Montjuïc per a evitar la duplicitat de funcions i actuacions amb l’Institut Català Internacional per la Pau
	Tram. 250-02099/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol i la formació de professionals per a comunicar males notícies als familiars i coneguts de les víctimes d’accidents
	Tram. 250-02100/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la realització d’una campanya per a augmentar el consum de la carn de xai
	Tram. 250-02101/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la dotació de Tàrrega (Urgell) amb un edifici adequat per a l’Escola Oficial d’Idiomes
	Tram. 250-02102/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la senyalització dels accessos a l’ermita de Santa Creu de Creixà, a Piera (Anoia), la instal·lació de panells d’informació i la recuperació de les campanes de l’ermita
	Tram. 250-02103/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reparació dels talussos de l’autovia A-2 a Montmaneu (Anoia) i el finançament del cost dels peatges en els trajectes alternatius mentre durin les obres
	Tram. 250-02104/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció del CEIP Agnès, de Sitges (Garraf), i sobre la instal·lació d’una protecció acústica que hi redueixi l’impacte de l’autopista C-32
	Tram. 250-02105/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la prohibició de circular amb tractor els dies festius
	Tram. 250-02106/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’adaptació dels horaris de l’aeri que connecta Olesa de Montserrat i Esparreguera als horaris de l’estació d’Olesa de Montserrat de Ferrocarrils de la Generalitat perquè el temps d’espera no superi els cinc minuts
	Tram. 250-02107/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’adopció com a himne de l’Organització de les Nacions Unides l’escrit per W. H. Auden i compost per Pau Casals el 1971
	Tram. 250-02108/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’una àrea empresarial estratègica a Ripoll
	Tram. 250-02110/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’adquisició i la promoció, per mitjà de l’Institut Català del Sòl, de les parcel·les del nou sector industrial de la Barricona, de Ripoll
	Tram. 250-02111/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de la protecció i la seguretat al medi rural dels municipis del Tarragonès
	Tram. 250-02112/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de la protecció i la seguretat al medi rural dels municipis de l’Alt Camp
	Tram. 250-02113/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de la protecció i la seguretat al medi rural dels municipis de la Conca de Barberà
	Tram. 250-02114/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de la protecció i la seguretat al medi rural dels municipis del Baix Penedès
	Tram. 250-02115/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou CEIP Serralavella, d’Ullastrell (Vallès Occidental)
	Tram. 250-02116/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els canvis en els sistemes de finançament extrapressupostari de les infraestructures
	Tram. 250-02117/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la dotació suficient d’efectius a les comissaries dels Mossos d’Esquadra de la regió policial de Ponent
	Tram. 250-02118/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’atenció telefònica en català en la campanya de la declaració de la renda
	Tram. 250-02119/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració i la publicitat d’una pàgina web de l’Oficina de Garanties Lingüístiques
	Tram. 250-02120/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’inici immediat de la remodelació integral del casal per a gent gran de l’avinguda del Masnou, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-02121/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la cobertura de telefonia mòbil de l’operadora Movistar a tots els nuclis del terme municipal d’Alins (Pallars Sobirà)
	Tram. 250-02122/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’augment de l’aportació econòmica a l’IES Comte Guifré, de Perpinyà (Rosselló)
	Tram. 250-02123/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la restricció del pas de camions pel túnel de Bracons
	Tram. 250-02124/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la incentivació i la remuneració de l’activitat ramadera extensiva i de pasturatge als boscos
	Tram. 250-02125/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’etiquetatge de la carn de xai
	Tram. 250-02126/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà
	Tram. 250-02127/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la intensificació de la vigilància policíaca a les zones agrícoles de l’alt Maresme
	Tram. 250-02128/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta del batxillerat nocturn a l’IES Jaume Callís, de Vic (Osona)
	Tram. 250-02129/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una oficina de la Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central i l’establiment de serveis territorials dels departaments de la Generalitat a Igualada (Anoia)
	Tram. 250-02130/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la connectivitat i l’accessibilitat de l’estació del tren d’alta velocitat del Camp de Tarragona
	Tram. 250-02131/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la solució dels problemes del programa informàtic SAGA de gestió dels centres educatius
	Tram. 250-02132/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació del trajecte i l’augment de la freqüència de pas del tren Avant a les estacions de Barcelona i Lleida
	Tram. 250-02133/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de desdoblament de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú
	Tram. 250-02134/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària a Sils (Selva)
	Tram. 250-02135/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’acords entre el Departament d’Educació i Casa Sefarad per a programar la formació d’ensenyants catalans en l’episodi històric de l’Holocaust
	Tram. 250-02136/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reorientació dels centres especials de treball i sobre la defensa dels drets socials de llurs treballadors
	Tram. 250-02137/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’estudis sobre la síndrome del despoblament massiu de les abelles, els ajuts als apicultors i la creació d’una marca col·lectiva per a la mel
	Tram. 250-02138/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de la cobertura pel risc d’impagament de rendes dels contractes de lloguer d’habitatges
	Tram. 250-02139/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els ajuts per a la retirada i el tractament d’elements i estructures d’edificis que continguin amiant
	Tram. 250-02140/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de la plantilla de l’oficina de correus de Sant Vicenç de Castellet (Bages)
	Tram. 250-02141/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució de suport a la candidatura d’Igualada i Òdena (Anoia) per a l’emplaçament de l’aeroport corporatiu de Catalunya
	Tram. 250-02142/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’establiment de noves línies de transport marítim de curta distància entre els ports mediterranis i sobre l’atorgament d’ajuts comunitaris
	Tram. 250-02144/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per al millorament i la coordinació dels serveis públics de transport a l’aeroport de Barcelona
	Tram. 250-02145/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la posada en marxa de les obres de l’estació de tren de Cubelles (Garraf)
	Tram. 250-02146/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en funcionament d’una residència per a persones amb discapacitats a Cubelles (Garraf)
	Tram. 250-02147/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció del quart cinturó com a via ràpida de gran capacitat
	Tram. 250-02148/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferiment d’alternatives a l’acomiadament per als treballadors afectats per l’expedient de regulació d’ocupació d’Ercros
	Tram. 250-02149/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la priorització dels projectes de rehabilitació i dinamització del nucli antic de Cunit (Baix Penedès) en la pròxima convocatòria d’ajuts del fons establert per la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
	Tram. 250-02150/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la manca de places de primer curs d’educació infantil en diversos municipis del Vallès Oriental
	Tram. 250-02151/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs al CEIP Galileo Galilei, del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 250-02152/08
	Presentació



	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte pressupostari en les finances de la Generalitat de les mesures formulades pel Govern de l’Estat
	Tram. 302-00174/08
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’adopció de mesures per a regular el dret a la interrupció del tractament del suport vital
	Tram. 302-00175/08
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’agricultura i la ramaderia
	Tram. 302-00176/08
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’articulació i l’impuls de l’Euroregió
	Tram. 302-00177/08
	Esmenes presentades






	4.	Informació
	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 343/VIII, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 3/2008, referent a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, corresponent al 2006
	Tram. 290-00299/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 346/VIII, sobre la commemoració de Narcís Monturiol
	Tram. 290-00302/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 363/VIII, sobre l’ampliació, la remodelació i la millora del tram de la N-420 entre la nova variant de Falset i el coll de la Teixeta
	Tram. 290-00314/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 364/VIII, sobre la programació de l’execució de les obres de construcció del túnel de la Bonaigua
	Tram. 290-00315/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 366/VIII, sobre el manteniment dels trens de mitjana distància entre les comarques de l’interior del Camp de Tarragona i Valls i Sant Vicenç de Calders, i sobre la construcció del ramal de Picamoixons
	Tram. 290-00317/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 367/VIII, sobre la necessitat de mantenir els serveis bàsics necessaris a les estacions de la Ribera d’Ebre per tal de garantir-hi l’evacuació en el cas d’una emergència nuclear
	Tram. 290-00318/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 374/VIII, sobre les inscripcions de les defuncions en el Registre Civil
	Tram. 290-00319/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 370/VIII, sobre l’impuls de mesures per a abordar el fenomen de la prostitució
	Tram. 290-00320/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 371/VIII, sobre la reforma dels preceptes sobre la propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 290-00321/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 372/VIII, sobre el traspàs de les competències relatives als jutjats de pau
	Tram. 290-00324/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 373/VIII, sobre l’adequació del Pla bàsic d’emergència nuclear per a crear una estructura directiva coordinada dels plans d’emergència de Tarragona
	Tram. 290-00325/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 375/VIII, sobre la formació dels metges forenses en malalties mentals
	Tram. 290-00326/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 376/VIII, sobre els serveis de mediació intercultural dels centres de salut
	Tram. 290-00327/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 377/VIII, sobre la reducció de les llistes d’espera a l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella (Maresme)
	Tram. 290-00328/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 378/VIII, sobre la xarxa d’hospitals d’utilització pública
	Tram. 290-00329/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 390/VIII, sobre l’elaboració d’un informe relatiu a l’aplicació a Catalunya de la Convenció dels drets de l’infant
	Tram. 290-00339/08
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes






	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Política Cultural amb el conseller de Cultura 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
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller d’Educació sobre la política de professorat per al curs 2009-2010
	Tram. 354-00266/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa sobre la implantació, el curs 2009-2010, del màster universitari en formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes
	Tram. 354-00267/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Política Cultural amb el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació sobre el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat 2009-2019) i el seu finançament
	Tram. 354-00268/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cooperació i Solidaritat amb el vicepresident del Govern sobre la gestió dels recursos destinats a l’àmbit de la cooperació per part de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
	Tram. 354-00272/08
	Sol·licitud i tramitació
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