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BUTLLETÍ OFICIAL
DE CATALUNYADEL PARLAMENT

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

1.01.	 Lleis	i	altres	normes

1.01.10.	 Normes	de	règim	interior

Modificació dels llocs de treball del Gabinet 
de Suport a les Secretaries dels Membres de la 
Mesa i d’Alts Càrrecs
Tram. 221-00015/08
Aprovació p. 9

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 d’ordenació sostenible de 
la pesca continental
Tram. 200-00048/08
Nomenament d’un relator p. 10

Projecte de llei de consultes populars per 
via de referèndum de Catalunya
Tram. 200-00059/08
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i 
grups socials p. 10
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 10

Projecte de llei dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 200-00064/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 11

Projecte de llei de la llengua de signes ca-
talana
Tram. 200-00065/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 11

Projecte de llei sobre el procediment de de-
signació dels senadors i senadores que representen 
la Generalitat al Senat
Tram. 200-00066/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 11

Projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 200-00067/08
Text presentat p. 11

Projecte de llei del Consell de Governs 
Locals
Tram. 200-00068/08
Text presentat p. 14

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei sobre el règim especial 
de la Cerdanya
Tram. 202-00075/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
i les característiques tècniques del projecte de cen-
tral tèrmica de Mequinensa (Baix Cinca)
Tram. 250-02083/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 20

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
la carretera C-26 en la xarxa bàsica estructurant i el 
millorament del tram entre Navès i Ripoll
Tram. 250-02154/08
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de correus i telègrafs a la part sud de 
Reus (Baix Camp)
Tram. 250-02165/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 20

Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre de vagons dels trens de les línies entre 
Barcelona i les comarques de Tarragona
Tram. 250-02175/08
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures provisionals de seguretat al tram entre 
Montblanc i Santa Coloma de Queralt de la carre-
tera C-241d i l’agilitació de les obres d’adequació 
d’aquesta carretera
Tram. 250-02176/08
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció d’un institut d’educació secundària al 
barri de Cappont, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-02183/08
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la celebració i la denominació de les festes i les 
tradicions culturals als centres educatius
Tram. 250-02197/08
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou accés de l’eix Transversal al nucli de Sant 
Julià de Vilatorta (Osona) per la carretera BV-5202
Tram. 250-02198/08
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la introducció 
d’un sistema de control d’accés amb targetes mag-
netitzades recarregables en el transport de viatgers 
de l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 250-02199/08
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la promoció 
del servei de guies de signes en els museus per a 
garantir-hi l’accés de les persones amb discapacitats 
auditives en igualtat de condicions
Tram. 250-02200/08
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la solució a la 
manca de finançament de la unió temporal d’empre-
ses que han de construir el complex esportiu Sant 
Jordi de Tarragona
Tram. 250-02201/08
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni de finançament de l’escola bressol Els 
Pops de Lloret de Mar (Selva)
Tram. 250-02202/08
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la no supressió 
del batxillerat nocturn a l’IES Jaume Callís de Vic 
(Osona) i la campanya de difusió de la formació 
d’adults
Tram. 250-02203/08
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
del solar i l’edifici de l’antiga comissaria dels Mossos 
d’Esquadra del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-02204/08
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la destinació 
de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Gelida (Alt 
Penedès) a espai d’usos i serveis ciutadans
Tram. 250-02205/08
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la destinació 
de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Torrelles 
de Foix (Alt Penedès) a espai d’usos i serveis ciu-
tadans
Tram. 250-02206/08
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la destinació de 
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès) a seu de la policia local
Tram. 250-02207/08
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la destinació 
de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí 
de Mediona (Alt Penedès) a seu de l’Agrupació de 
Defensa Forestal de l’Alt Penedès
Tram. 250-02208/08
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius de reforç per a la campanya forestal d’estiu 
a les comarques de Girona
Tram. 250-02209/08
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la reforma i la 
substitució de la plataforma de la plaça de Catalunya 
de Girona
Tram. 250-02210/08
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la construcció 
del CEIP Pi Verd, de Palafrugell (Baix Empordà)
Tram. 250-02211/08
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’acreditació de 
la Carta europea de turisme sostenible per al Parc 
Natural de l’Alt Pirineu
Tram. 250-02212/08
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’habilitació 
d’un accés directe entre l’actual comissaria dels 
Mossos d’Esquadra i els nous jutjats, a Berga
Tram. 250-02213/08
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre les obres de 
manteniment de la carretera C-17 entre Ripoll i 
Sora
Tram. 250-02214/08
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la dotació de 
personal dels jutjats de Cervera (Segarra) i Balaguer 
(Noguera)
Tram. 250-02215/08
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’existència 
d’un servei de rodalia entre Lleida, Almacelles, Bi-
nèfar i Montsó
Tram. 250-02216/08
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la creació d’u-
nitats d’atenció a persones amb esclerosi lateral 
amiotròfica
Tram. 250-02217/08
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
protocol d’atenció sanitària pluridisciplinar per al se-
guiment i el control mèdic dels malalts amb esclerosi 
lateral amiotròfica
Tram. 250-02218/08
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
línia d’ajuts als ajuntaments per al finançament del 
servei de socorrisme de les piscines municipals
Tram. 250-02219/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’impuls de les 
millores estructurals de l’església de Sant Climent 
d’Àreu, a Alins (Pallars Sobirà)
Tram. 250-02220/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28
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Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a evitar la proliferació d’estornells
Tram. 250-02221/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a reduir els efectes de l’acció dels senglars en la 
vinya del Penedès
Tram. 250-02222/08
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
pla d’ajuts al sector del suro
Tram. 250-02223/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’increment 
de mitjans per a la neteja i la vigilància de la serra 
de Collserola
Tram. 250-02224/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària al barri de Cap-
pont, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-02225/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’ús del castellà 
en detriment del català en les entrevistes a castella-
noparlants fetes pels professionals de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-02226/08
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció 
dels equipaments que han d’anar al recinte de la 
colònia fabril de Can Ricart, de Barcelona
Tram. 250-02227/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’oli d’oliva i l’increment de les inspeccions de control 
de l’etiquetatge
Tram. 250-02228/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la comparei-
xença dels consellers de la Generalitat davant la 
comissió corresponent per a explicar els acords 
adoptats en el marc de les institucions europees
Tram. 250-02229/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la comercialització dels productes dels centres 
especials de treball
Tram. 250-02231/08
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’àrees de descans vigilades per a camions per a 
garantir la seguretat del transport de carretera en el 
descans obligatori
Tram. 250-02232/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’increment 
de la compensació als transportistes pel recàrrec 
del cèntim sanitari en el preu de determinats hidro-
carburs
Tram. 250-02233/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la gratuïtat 
de la carretera B-500 entre el Maresme i el Vallès 
Oriental
Tram. 250-02234/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la proposta 
de Catalunya com a seu d’una reunió del Consell 
Europeu i sobre l’impuls a la construcció del corredor 
ferroviari mediterrani
Tram. 250-02235/08
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la decisió de 
suprimir el batxillerat nocturn en els centres comar-
cals
Tram. 250-02236/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
sistema d’informació relatiu a les preinscripcions a 
les llars d’infants públiques
Tram. 250-02237/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
dels ajuts que estableix la Llei 2/1983, d’alta mun-
tanya, als estudiants universitaris del Berguedà, el 
Ripollès i la Garrotxa
Tram. 250-02238/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la trama urbana consolidada d’Igualada (Anoia) 
i sobre la resolució del projecte World Trade Center 
Igualada
Tram. 250-02239/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’autorització 
de la constitució de l’entitat municipal descentralit-
zada de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-02240/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la reconside-
ració de la intenció de suprimir la central d’emergèn-
cies de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-02241/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a la zona 
oest de l’àrea bàsica policial de la Selva Interior
Tram. 250-02242/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia al Consell Comarcal del Gironès dels recursos 
econòmics per a garantir el servei de transport esco-
lar als centres públics de Llagostera (Gironès)
Tram. 250-02243/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament d’un centre d’atenció integral i interdis-
ciplinària per a les persones majors de sis anys amb 
discapacitat que doni servei a Montcada i Reixac, 
Cerdanyola del Vallès i Ripollet (Vallès Occidental)
Tram. 250-02244/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34
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Proposta de resolució sobre l’adaptació 
dels retrovisors dels camions de 3,5 tones matricu-
lats després del 2000
Tram. 250-02245/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la supressió 
de l’obligatorietat de l’ús del català en els cursos de 
professor de formació viària del Servei Català de 
Trànsit i sobre la disponibilitat del material didàctic 
en castellà i la realització dels exàmens en aquesta 
llengua
Tram. 250-02246/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment dels ajuts del Govern a la Festa Major de Grà-
cia, de Barcelona
Tram. 250-02247/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment del genocidi armeni
Tram. 250-02248/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el millorament 
del sistema de venda de bitllets a l’estació de Sants, 
de Barcelona
Tram. 250-02249/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
les mesures necessàries per a la inclusió del tram 
del riu Ebre que voreja el municipi de Flix en els trac-
taments biològics larvicides contra la mosca negra
Tram. 250-02250/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la transforma-
ció del SES Josep Comas i Solà en institut d’ense-
nyament secundari, sobre l’ampliació de les instal-
lacions i sobre l’edificació d’un nou centre educatiu 
al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250-02251/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el suport i el 
foment de l’activitat agrària
Tram. 250-02252/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la paralització 
del procés d’ampliació de les zones vulnerables a la 
contaminació per nitrats procedents de fonts agràri-
es i sobre la gestió de l’ús de fertilitzants
Tram. 250-02253/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la carretera N-IIa a Alcarràs (Segrià)
Tram. 250-02254/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la sortida a la carretera C-16, en 
direcció Berga, des de la Colònia Viladomiu de Gi-
ronella
Tram. 250-02255/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’horari d’atenció continuada en el CAP Molins 
de Rei
Tram. 250-02256/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una residència, centre de dia i menjador extern per 
a la gent gran amb dependència a Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat)
Tram. 250-02257/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la formació 
especialitzada en patologia psiquiàtrica dels profes-
sionals dels centres penitenciaris
Tram. 250-02258/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la creació 
d’unitats d’atenció psiquiàtrica als centres peniten-
ciaris
Tram. 250-02259/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre d’excel·lència en sordceguesa
Tram. 250-02260/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la retirada de 
la proposta de desplegament de l’ACUT Bages - 
Berguedà i sobre el garantiment del sistema actual 
d’atenció continuada a les àrees bàsiques de salut 
de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, 
Navarcles i Sant Vicenç de Castellet
Tram. 250-02261/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la cobertura 
dels municipis de menys de dos mil habitants amb 
efectius dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-02262/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’eix Occidental
Tram. 250-02263/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la programació 
de l’estudi geològic Geotreball IV per a la potenciació 
del conreu de la vinya a l’Alt Pirineu
Tram. 250-02264/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’aturada de les 
convocatòries de places per al cos bombers de la 
Generalitat fins a l’eliminació del límit màxim d’edat 
per a accedir-hi
Tram. 250-02265/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la carretera C-14 entre Montblanc 
i Solivella
Tram. 250-02266/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
les sancions imposades per l’Estat a vaixells de pes-
ca catalans durant les mobilitzacions del 2005
Tram. 250-02267/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39
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Proposta de resolució sobre els criteris de 
la Capitania Marítima de Palamós per a establir les 
tripulacions mínimes a les embarcacions de pesca
Tram. 250-02268/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la inclusió es-
pecífica dels ajuts del 2009 amb caràcter retroactiu 
a les llars d’infants laborals en la convocatòria d’ajuts 
a les llars d’infants per al curs 2009-2010
Tram. 250-02269/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de l’emplaçament de la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra del barri de Vista Alegre, a Girona
Tram. 250-02270/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la presentació 
al Parlament d’un avantprojecte de llei de regulació 
del sector de les teràpies naturals
Tram. 250-02271/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la coexistèn-
cia de la reserva marina de la Masia Blanca, del 
Vendrell, amb el port esportiu de Coma-ruga (Baix 
Penedès)
Tram. 250-02272/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’increment de 
les mesures de seguretat ciutadana als espais i als 
recorreguts turístics de gran afluència a Barcelona
Tram. 250-02273/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de descomptes en les tarifes del transport d’autobús 
interurbà per a persones amb discapacitat
Tram. 250-02274/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’adequació de 
la connexió de la carretera C-31 amb la B-22 per a 
la circulació de ciclistes
Tram. 250-02275/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un protocol entre els departaments de Salut i 
d’Educació amb relació a la grip del virus A(H1N1)
Tram. 250-02276/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la reordenació 
de les urgències sanitàries i el reforç de l’atenció 
domiciliària
Tram. 250-02277/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la programació 
urgent d’un estudi de recerca de les condicions fisi-
coquímiques i biològiques del riu Noguera Pallaresa 
entre Esterri d’Àneu i la presa de Sossís, a la Pobla 
de Segur
Tram. 250-02278/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’acord de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Maresme) de su-

port a una consulta sobre la independència de Ca-
talunya
Tram. 250-02279/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la Llei 1/1998, de política lingüística
Tram. 250-02280/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
servei d’informació telefònica de la grip del virus 
A(H1N1)
Tram. 250-02281/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la suspensió 
del conveni subscrit amb Òmnium Cultural i la revo-
cació de la consideració d’utilitat pública d’aquesta 
entitat
Tram. 250-02282/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre els ajuts per a 
pal·liar els efectes del temporal d’agost a les explo-
tacions agràries del Segrià i la Noguera
Tram. 250-02283/08
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre l’abaratiment 
del cost del servei d’aerobús i sobre la planificació de 
noves línies de connexió entre l’aeroport de Barcelo-
na i altres poblacions de l’entorn metropolità
Tram. 250-02285/08
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de barreres de seguretat de formigó al tram entre 
els enllaços amb les carreteres C-251 i C-1415c de 
la ronda de Granollers
Tram. 250-02286/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un conveni de col·laboració amb la Federació Ca-
talana de Voluntariat Social per a la celebració de 
l’Any Europeu del Voluntariat
Tram. 250-02287/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre els serveis 
del centre d’atenció primària projectat al barri de la 
Granja de Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 250-02288/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una secció d’educació secundària a Castellterçol 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02289/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària a Mollet del Va-
llès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02290/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de relacions amb el museu The Cloisters, de Nova 
York, per al retorn dels sepulcres dels comtes d’Ur-
gell
Tram. 250-02291/08
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la 
publicació d’una guia d’itineraris geològics del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Tram. 250-02292/08
Presentació p. 49
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Proposta de resolució sobre la diagnosi 
tècnica i la definició d’usos de la casa castell de 
Gaspar de Portolà, de Castellnou del Montsec, a 
Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
Tram. 250-02293/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la declaració 
del cementiri municipal de Cardedeu (Vallès Orien-
tal) com a bé cultural d’interès nacional
Tram. 250-02294/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la vigilància 
del paratge del massís del Farell
Tram. 250-02295/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre les empreses 
catalanes a Cuba
Tram. 250-02296/08
Presentació p. 52

3.10.63.	 Propostes	de	resolució	per	a	encomanar	
un	informe	a	la	Sindicatura	de	Comptes	
o	altres	actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sin-
dicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de 
fiscalització relatiu a l’empresa Hotel Miramar, SA, 
corresponent als exercicis 2006, 2007, 2008 i 2009
Tram. 253-00003/08
Presentació p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 53

3.30.	 Altres	tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 15/2009, referent a la Mancomunitat Intermuni-
cipal de Cerdanyola del Vallès - Ripollet - Montcada 
i Reixac, corresponent al 2007
Tram. 258-00027/08
Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes p. 54
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 54

4.	 INFORMACIÓ

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

Renúncia del Sr. Josep Varela i Serra a la 
condició de membre del Consell Social de la Univer-
sitat de Lleida 
 

p. 54

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.02.	 Ple	del	Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/08
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària p. 54

4.45.25.	 Grups	parlamentaris

Composició del Grup Mixt
Tram. 399-00002/08
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 55

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 431/
VIII, sobre l’obertura d’una oficina de Correus al barri 
del Poblenou de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 290-00377/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 55

Control del compliment de la Resolució 441/
VIII, sobre la introducció en les bases del projecte 
Ecojoguina del requeriment de l’opció idiomàtica 
del català en els menús i les aplicacions de les jo-
guines
Tram. 290-00387/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 56

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 48/VIII, 
sobre la situació de la sanitat pública
Tram. 390-00048/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 56

Control del compliment de la Moció 56/
VIII, sobre el pla econòmic i financer de reequilibri 
pressupostari i la revisió de les principals magnituds 
pressupostàries
Tram. 390-00056/08
Designació de la Comissió competent p. 57

Control del compliment de la Moció 57/VIII, 
sobre les finances de la Generalitat
Tram. 390-00057/08
Designació de la Comissió competent p. 57

Control del compliment de la Moció 58/VIII, 
sobre el règim electoral
Tram. 390-00058/08
Designació de la Comissió competent p. 57

Control del compliment de la Moció 59/VIII, 
sobre la política de mitjans de comunicació en el 
nou marc legal
Tram. 390-00059/08
Designació de la Comissió competent p. 57

Control del compliment de la Moció 60/
VIII, sobre la política amb relació a la temporada 
turística
Tram. 390-00060/08
Designació de la Comissió competent p. 57

Control del compliment de la Moció 61/VIII, 
sobre el sistema financer i l’eventual procés de fusió 
de caixes d’estalvi
Tram. 390-00061/08
Designació de la Comissió competent p. 58

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 Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre el Pacte 
nacional per a les infraestructures
Tram. 354-00278/08
Sol·licitud i tramitació p. 58

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Finances sobre l’elaboració de l’informe 
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relatiu als estudis i els dictàmens contractats per la 
Generalitat el 2007
Tram. 355-00121/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 58
Substanciació p. 58

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

Compareixença de la degana del Col·legi 
de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars per via de 
referèndum de Catalunya
Tram. 353-00622/08
Substanciació p. 58

Compareixença del director del Centre 
d’Estudis d’Opinió amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars per via de referèndum de 
Catalunya
Tram. 353-00623/08
Substanciació p. 59

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars per via de 
referèndum de Catalunya
Tram. 353-00624/08
Substanciació p. 59

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
per via de referèndum de Catalunya
Tram. 353-00625/08
Substanciació p. 59

Compareixença de Jordi Barrat i Esteve, 
professor titular de dret constitucional de la Uni-
versitat d’Alacant, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars per via de referèndum de 
Catalunya
Tram. 353-00626/08
Substanciació p. 59

Compareixença de Xavier Arbós i Marin, 
catedràtic de dret constitucional de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Girona, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars per via de refe-
rèndum de Catalunya
Tram. 353-00627/08
Substanciació p. 59

Compareixença de Joaquim Brugué i Torru-
ella, catedràtic de ciència política i de l’administració 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars per via 
de referèndum de Catalunya
Tram. 353-00628/08
Substanciació p. 59

Compareixença de Joan Botella Corral, ca-
tedràtic de ciència política de la Facultat de Ciències 
Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars per via de referèndum de Catalunya
Tram. 353-00629/08
Substanciació p. 60

Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Palamós i d’una representació de 
la Plataforma Salvem Castell amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars per via de referèndum 
de Catalunya
Tram. 353-00630/08
Substanciació p. 60

Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Begues amb relació al Projecte de 

llei de consultes populars per via de referèndum de 
Catalunya
Tram. 353-00631/08
Substanciació p. 60

Compareixença de Miquel Roca Junyent, 
advocat, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars per via de referèndum de Catalunya
Tram. 353-00632/08
Substanciació p. 60

Compareixença d’Alfons López Tena, notari 
i vocal de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
per via de referèndum de Catalunya
Tram. 353-00633/08
Substanciació p. 60

4.55.	 Activitat	parlamentària

4.55.15.	 Convocatòries

Sessió plenària núm. 62
Convocada per al dia 29 de setembre de 2009 p. 60

4.85.	 Sindicatura	de	Comptes

Resolució del 17 de setembre de 2009, per 
la qual es resol la convocatòria de concurs de mèrits 
per a la provisió dels llocs de treballs vacants de 
l’Àrea de Contractació Administrativa i Règim Interior 
i de l’Àrea de Serveis Lingüístics, del grup A2 de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya p. 61

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Cessament d’un funcionari de carrera
Acord p. 62

Cessament d’un funcionari de carrera 
Acord p. 62

Nomenament d’un funcionari de carrera 
Acord p. 63

Nomenament d’un funcionari de carrera 
Acord p. 63

Cessament d’una funcionària interina
Acord p. 64

Reingrés al servei actiu d’una funcionària 
de carrera
Acord p. 64

4.95.	 Altres	informacions

Credencial de la diputada María del Car-
men de Rivera Pla
Presentació p. 65
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1.01.10.

Nom del lloc de treball: Secretari/ària de la Secretaria 
Segona de la Mesa del Parlament

Grup: C1

Nivell: 9

Tipus: Eventual

Provisió: Càrrec de confiança

Nombre de places: 1

Funcions: Assistir el secretari/ària segon/a de la Mesa 
mitjançant l’assessorament i el suport administratiu ne-
cessaris per a l’acompliment de les seves funcions.

Nom del lloc de treball: Secretari/ària de la Secretaria 
Tercera de la Mesa del Parlament

Grup: C1

Nivell: 9

Tipus: Eventual

Provisió: Càrrec de confiança

Nombre de places: 1

Funcions: Assistir el secretari/ària tercer/a de la Mesa 
mitjançant l’assessorament i el suport administratiu ne-
cessaris per a l’acompliment de les seves funcions.

Nom del lloc de treball: Secretari/ària de la Secretaria 
Quarta de la Mesa del Parlament

Grup: C1

Nivell: 9

Tipus: Eventual

Provisió: Càrrec de confiança

Nombre de places: 1

Funcions: Assistir el secretari/ària quart/a de la Mesa 
mitjançant l’assessorament i el suport administratiu ne-
cessaris per a l’acompliment de les seves funcions.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2009

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

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Modificació	dels	llocs	de	treball	del	Ga-
binet	de	Suport	a	les	Secretaries	dels	
Membres	de	la	Mesa	i	d’Alts	Càrrecs
Tram. 221-00015/08

Aprovació
Mesa ampliada, sessió del 22.09.2009

Mesa ampliada 

La Mesa ampliada, d’acord amb l’article 29.4 i 3.i i 
198.1 del Reglament i 37.2 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors, en sessió tinguda el 22 de setembre de 
2009, ha aprovat la modificació de llocs de treball del 
Parlament de Catalunya següent: 

Baixa per supressió dels següents llocs de tre
ball: 

Nom del lloc: Secretari/ària de membres de la Mesa i 
d’Alts càrrecs

Grup: C1

Nivell: 9

Tipus: S

Nombre de places: 4

Modificació a la relació de llocs de treball de 
càrrecs de confiança del Parlament de Cata
lunya

Alta per creació dels següents llocs de treball: 

Nom del lloc de treball: Secretari/ària de la Secretaria 
Primera de la Mesa del Parlament

Grup: C1

Nivell: 9

Tipus: Eventual

Provisió: Càrrec de confiança

Nombre de places: 1

Funcions: Assistir el secretari/ària primer/a mitjançant 
l’assessorament i el suport administratiu necessaris per 
a l’acompliment de les seves funcions.
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3.01.01.

Compareixença de Xavier Arbós i Marin, catedràtic de 
dret constitucional de la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars per via de referèndum de Catalunya 
(tram. 353-00627/08).

Compareixença d’Alfons López Tena, notari i vocal de 
l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars per via de refe-
rèndum de Catalunya (tram. 353-00633/08).

Compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, catedrà-
tic de ciència política i de l’administració de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars per via de referèndum de 
Catalunya (tram. 353-00628/08).

Compareixença de Joan Botella Corral, catedràtic de ci-
ència política de la Facultat de Ciències Polítiques i So-
ciologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars per via 
de referèndum de Catalunya (tram. 353-00629/08).

El dia 23 de setembre de 2009 (DSPC-C 627)

Compareixença de la degana del Col·legi de Politòlegs 
i Sociòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars per via de referèndum de Cata-
lunya (tram. 353-00622/08).

Compareixença del director del Centre d’Estudis 
d’Opinió amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars per via de referèndum de Catalunya (tram. 
353-00623/08).

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament 
de Begues amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars per via de referèndum de Catalunya (tram. 
353-00631/08).

Compareixença de Jordi Barrat i Esteve, professor titular 
de dret constitucional de la Universitat d’Alacant, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars per via 
de referèndum de Catalunya (tram. 353-00626/08).

Compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars per via 
de referèndum de Catalunya (tram. 353-00632/08).

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament 
de Palamós i d’una representació de la Plataforma Sal-
vem Castell amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars per via de referèndum de Catalunya (tram. 
353-00630/08).

Termini de presentació d’esmenes a l’ar-
ticulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 29.09.2009 al 08.10.2009).

Finiment del termini: 09.10.2009; 9:30 hores.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	d’ordenació	sostenible	
de	la	pesca	continental
Tram. 200-00048/08

Nomenament d’un relator

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projec-
te de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental 
(tram. 200-00048/08) s’ha reunit el dia 17 de setembre 
de 2009 i, d’acord amb el que disposa l’article 109.4 del 
Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat 
Daniel Pi i Noya.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2009

Agustí López i Pla, Antoni Llevot Lloret, Maria Àngels 
Cabasés Piqué, Rafel Luna i Vivas, Daniel Pi i Noya, 
Albert Rivera Díaz

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

Tinguda de les compareixences d’organit-
zacions i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 16.09.2009, 
DSPC-C 623 i 23.09.2009, DSPC-C 627

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió d’Afers Institucio
nals, el 16 de setembre de 2009  (DSPC C 623) i el 
23 de setembre de 2009  (DSPCC  627) 

El dia 16 de setembre de 2009 (DSPC-C 623)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars per via de referèndum de Cata-
lunya (tram. 353-00624/08).

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació al Projec-
te de llei de consultes populars per via de referèndum 
de Catalunya (tram. 353-00625/08).
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3.01.01.

Projecte	de	llei	de	creació	del	municipi	
de	la	Canonja
Tram. 200-00067/08

Text presentat
Reg. 60072 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa del Parlament

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

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

«A proposta del conseller de Governació i Administra-
cions Públiques s’aprova l’Avantprojecte de llei de cre-
ació del municipi de la Canonja i s’autoritza l’esmentat 
conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present cer-
tificat a Barcelona, el vint-i-vuit de juliol de dos mil nou.

Barcelona, 28 de juliol de 2009

Laia Bonet Rull 
Secretària del Govern

Projecte de llei de creació del municipi de la 
Canonja

Exposició de motius

La Canonja és un municipi que s’ha format històrica-
ment per l’agregació i fusió de diversos termes: Mas-
ricart, la Canonja, la Boella i una part de l’antic terme 
de la Pineda. A mitjans del segle xii en iniciar-se la 
conquesta i repoblació definitiva del Camp de Tarrago-
na, quan la Boella i Masricart prenen constància en el 
territori. Ja al segle xiv, la Canonja apareix com un mas 
o casa de repòs pels membres del Capítol de la Catedral 
de Tarragona. Des de mitjans d’aquest segle Masricart 
i la Canonja consten com a membres de la Comuna del 
Camp de Tarragona, prova de la seva consolidació com 
a nuclis de població. A finals del segle xiv, el comte de 
Barcelona va vendre a l’arquebisbe de Tarragona di-
versos llocs i jurisdiccions, entre ells els de la Canonja 
i Masricart. Poc després (1404), l’arquebisbe adquiria 
el lloc de la Boella, configurant-se així un domini de 
la Mitra, que exerciria en aquests termes la jurisdicció 
criminal, mentre la jurisdicció civil restaria en mans de 
diversos senyors laics o eclesiàstics.

Al darrer terç del segle xvi, el nucli estava ja sufici-
entment consolidat com per a propiciar la fusió de les 
dues parròquies (Masricart i la Canonja) l’any 1573. 
Tanmateix, l’església de la Canonja seria sufragània 
de Masricart. En el decurs del segle xviii, la Canonja 

Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportuni-
tats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 200-00064/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 29.09.2009 al 05.10.2009).

Finiment del termini: 06.10.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.09.2009.

Projecte	de	llei	de	la	llengua	de	signes	
catalana
Tram. 200-00065/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 29.09.2009 al 13.10.2009).

Finiment del termini: 14.10.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.09.2009.

Projecte	de	llei	sobre	el	procediment	de	
designació	dels	senadors	i	senadores	
que	representen	la	Generalitat	al	Senat
Tram. 200-00066/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 29.09.2009 al 13.10.2009).

Finiment del termini: 14.10.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.09.2009.
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fós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en 
particular dels articles 17, 18 i 19, i les normes de des-
envolupament.

Article 1. Objecte

L’objecte de la present llei és la creació del municipi de 
la Canonja per segregació d’una part del terme muni-
cipal de Tarragona.

Article 2. Denominació, capitalitat i adscripció 
supramunicipal

1. El nom del nou municipi és la Canonja, que n’és la 
capital, adoptant la denominació històrica i de l’actual 
entitat municipal descentralitzada.

2. El municipi de la Canonja s’adscriu a la comarca del 
Tarragonès i a la província de Tarragona.

Article 3. Terme municipal

El terme del nou municipi de la Canonja té una super-
fície de 7,32 km2, delimitant a l’oest i al nord amb el 
terme municipal de Reus, a l’est i al sud amb la resta 
del terme municipal de Tarragona i al sud-oest amb el 
terme municipal de Vila-seca, d’acord amb l’annex I 
de la llei.

Article 4. Successió i divisió de béns, drets, obli
gacions i serveis

1. La Canonja succeeix universalment en la titularitat 
dels béns, els drets i les obligacions de la entitat muni-
cipal descentralitzada en la que fins l’actualitat estava 
constituïda i, així mateix, succeeix parcialment en la 
titularitat dels béns, drets i obligacions del municipi de 
Tarragona que li corresponen d’acord amb l’apartat 2.

2. La divisió efectiva dels béns, drets, obligacions i ser-
veis, entre el municipi de Tarragona i el municipi de 
la Canonja, s’ha d’aprovar per acord adoptat pels ens 
locals afectats a proposta de l’òrgan a que es refereix la 
Disposició transitòria tercera.

3. El municipi de la Canonja se subroga en els pactes, 
estipulacions i convenis subscrits per l’Ajuntament de 
Tarragona i l’entitat municipal descentralitzada en tot 
allò que li afecti.

Article 5. Subrogació en matèria de recursos hu
mans

El personal, funcionari i laboral, que presta serveis a 
l’entitat municipal descentralitzada s’integra a l’Ajun-
tament de la Canonja, d’acord amb la seva condició i 
situació i amb els mateixos drets i deures que els cor-
respon d’acord amb la normativa vigent.

Disposicions addicionals

Primera. Administració General de l’Estat

La creació del municipi de la Canonja i l’alteració del 
terme municipal de Tarragona s’ha de posar en conei-
xement de l’Administració General de l’Estat.

adquirí major relleu, sobretot a causa de l’augment de 
població, la qual cosa suposà la edificació de la seva 
església (1757). Finament, durant el segle xix es produí 
la agregació definitiva dels municipis de Masricart i de 
la Canonja (1848), amb llurs termes respectius, prenent 
el nom de la Canonja. En les dècades següents, el nou 
municipi augmentà de població, tot i els efectes de les 
crisis demogràfiques i econòmiques posteriors.

Després de la guerra civil, la Canonja iniciaria una lenta 
recuperació demogràfica, que culminaria amb el pro-
cés d’industrialització del que esdevindria polígon sud 
de Tarragona en els anys seixanta. Aquest fet abocà a 
imposar l’acord d’incorporació del municipi de la Ca-
nonja al de Tarragona (1964) sense que es consultés a 
la població afectada, per Decret 2732/1964, de 27 de 
juliol, del Ministeri de Governació, el que va produir la 
desaparició formal de l’històric municipi canongí.

Tanmateix, la Canonja ha mantingut de forma perma-
nent un sentiment de comunitat diferenciada, identi-
ficada amb la vida pròpia d’un poble que amb el pas 
dels anys ha lluitat per retornar a recuperar la seva vida 
municipal de forma íntegra, amb fórmules administra-
tives adoptades en cada moment (Entitat Local Menor, 
Entitat Municipal Descentralitzada) que han estat sem-
pre insuficients.

Finalment, l’Ajuntament de Tarragona, atenent la petició 
de l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Canonja 
del dia de 27 de maig de 2004, va acordar iniciar els 
tràmits per tal que aquesta es constituís en municipi 
independent. El 16 d’abril de 2007 els òrgans plena-
ris de Tarragona i la Canonja acordaren formalment la 
tramitació a la Generalitat de Catalunya de l’expedient 
de segregació.

Aquesta sol·licitud fou desestimada, d’acord amb la nor-
mativa vigent, pel Decret 1/2009, de 7 de gener, que en 
la seva part dispositiva establí: «Es denega la segrega-
ció d’una part del terme municipal de Tarragona per 
constituir un nou municipi amb la denominació de la 
Canonja», atenent a que no complia el requisit de que 
els nuclis de població es trobin a una distància de 3.000 
metres.

La singularitat de la Canonja, basada en la seva perma-
nència històrica com a municipi independent, la volun-
tat expressada de forma reiterada pels seus habitants, 
l’acord dels seus òrgans representatius i de govern i el 
caràcter de l’annexió imposada el 1964, fan del tot ne-
cessari restablir la condició de municipi a la Canonja.

D’altra banda, des del punt de vista formal, atès que la 
normativa vigent impedeix la constitució de la Canonja 
com a municipi independent, es requereix una llei sin-
gular que habiliti l’excepcionalitat de la norma general, 
que impedeix la constitució de nous municipis quan no 
es compleixen tots els requisits previstos legalment

En aquest sentit, el restabliment del municipi de la Ca-
nonja, s’estableix en virtut del que disposen l’article 137 
de la Constitució; el Capítol VI del Títol II de l’Estatut 
de Catalunya, i en particular l’article 83 i l’article 88, 
en relació al principi de diferenciació, com a instrument 
configurador de la potestat legislativa. I finalment, es 
dicta d’acord amb el capítol I, del títol II, de Text re-
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Municipal Descentralitzada de la Canonja, de 16 d’abril 
de 2007 i publicats al BOP de Tarragona núm. 92 de 21 
d’abril de 2007 i al DOGC núm. 4870 de 26 d’abril de 
2007, i en particular els criteris recollits a la memòria 
justificativa que acompanya els acords esmentats.

3. Els ens locals afectats, mentre no s’efectuï aquesta 
divisió, han de garantir la continuïtat de la prestació 
de tots els serveis, assumint cadascun els compromisos 
necessaris.

4. La divisió dels béns, drets, obligacions, deutes i 
càrregues ha d’assegurar els recursos suficients per al 
compliment de les competències municipals i no pot 
comportar disminució de la qualitat mitjana dels serveis 
que es presten.

Quarta. Obra pública en execució

Les obres públiques promogudes o finançades per les 
entitats locals afectades que a l’entrada en vigor d’aques-
ta Llei no hagin estat rebudes amb caràcter definitiu 
romandran sota la titularitat d’aquestes entitats.

Cinquena. Dissolució de l’entitat municipal des
centralitzada i restabliment del municipi de la 
Canonja

Amb la entrada en vigor de la llei es dissol l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de la Canonja.

Sisena. Instruments urbanístics de l’Ajuntament 
de Tarragona en tràmit

Les determinacions dels instruments urbanístics de 
l’Ajuntament de Tarragona que afectin al terme munici-
pal de la Canonja i que estan en tramitació a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei s’hauran d’adequar a la nova realitat 
derivada de la creació del municipi de la Canonja.

Disposicions finals

Primera. Habilitació per dictar reglaments

Es faculta el Govern de la Generalitat i el Departament 
competent en matèria d’administració local per a dictar les 
disposicions necessàries per a l’execució d’aquesta Llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor en el termini de sis mesos 
des de la seva publicació en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Annex I. Plànol i descripció cartogràfica del 
terme del municipi de la Canonja

Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja.

2. Avantprojecte de llei de creació del municipi de la 
Canonja (sotmès a informe de la Comissió de Govern 
Local).

Segona. Cooperació entre administracions

1. En l’àmbit de llurs competències respectives, les ad-
ministracions públiques han de realitzar totes les actu-
acions necessàries per tal que sigui plena i efectiva la 
titularitat dels béns, drets, obligacions i aprofitaments 
que, d’acord amb aquesta Llei, s’hagin d’integrar en el 
patrimoni del nou municipi.

2. En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor 
de la llei, l’Ajuntament de Tarragona ha de lliurar al mu-
nicipi de la Canonja la totalitat dels expedients, tant con-
closos com en tràmit, que afectin o facin referència al 
nou municipi; així com tota la documentació necessària 
per al funcionament normal de l’activitat municipal.

Tercera. Fitació

El Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques i els ajuntaments de la Canonja i de Tarragona 
duran a terme la fitació entre els dos municipis en el 
termini d’un mes des de la creació del municipi de la 
Canonja, de conformitat amb el que estableix l’article 
33.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades 
i de les mancomunitats de Catalunya.

Disposicions transitòries

Primera. Òrgan transitori de govern

Fins a la constitució del nou consistori que resulti de les 
properes eleccions municipals, la Canonja s’ha de regir 
per una comissió gestora d’11 membres designada pel 
titular del departament competent en matèria d’admi-
nistració local, d’acord amb els resultats obtinguts en les 
últimes eleccions municipals en les meses corresponents 
al territori segregat i atenent a criteris de participació 
equilibrada de dones i homes.

Segona. Desenvolupament urbanístic

1. L’Administració de la Generalitat i les entitats supra-
municipals corresponents han de prestar a l’Ajuntament 
de la Canonja l’assistència i el suport que calguin per 
tal de dotar-se d’un Pla d’ordenació urbanística muni-
cipal.

2. L’àmbit territorial de la Canonja restarà subjecte a 
l’ordenació i al planejament urbanístic vigent al terme 
municipal de Tarragona fins que, ja com a nou muni-
cipi, n’aprovi i entri en vigor la seva pròpia ordenació 
urbanística

Tercera. Divisió de béns, drets, obligacions i ser
veis

1. La divisió dels béns i drets, i també de les obligaci-
ons, els deutes i les càrregues, es realitza per un òrgan 
paritari integrat per l’Ajuntament de Tarragona i la co-
missió gestora del nou municipi de la Canonja a què es 
refereix la Disposició transitòria primera.

2. La divisió es realitza tenint en compte els acords 
establerts entre l’Ajuntament de Tarragona i l’Entitat 
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Projecte	de	llei	del	Consell	de	Governs	
Locals
Tram. 200-00068/08

Text presentat
Reg. 60073 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa del Parlament

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

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

«A proposta del conseller de Governació i Adminis-
tracions Públiques s’aprova l’Avantprojecte de llei del 
Consell de Governs Locals i s’autoritza l’esmentat con-
seller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el vint-i-vuit de juliol de dos mil 
nou.

Barcelona, 28 de juliol de 2009

Laia Bonet Rull 
Secretària del Govern

Projecte de llei del Consell de Governs Locals

Preàmbul

L’article 85 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya crea 
el Consell de Governs Locals i el defineix com l’òrgan 
de representació de municipis i vegueries en les institu-
cions de la Generalitat. El Consell ha de ser escoltat en 
la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives 
que afecten de manera específica les administracions 
locals i en la tramitació de plans i normes reglamentà-
ries de caràcter idèntic.

El Consell de Governs Locals es configura com una 
institució de relleu estatutari integrada dins l’organit-
zació politicoinstitucional de la Generalitat i gaudeix 
d’autonomia orgànica, funcional i pressupostària.

Aquesta llei té l’objecte de regular la composició, l’or-
ganització, el funcionament i les funcions del Consell 
de Governs Locals donant compliment al mandat es-
tatutari.

El títol I defineix l’objecte, la naturalesa i les funcions 
del Consell garantint la seva autonomia orgànica i fun-
cional.

El títol II estableix la composició i el funcionament del 
Consell, defineix els seus òrgans i el procediment per 
a la seva elecció, així com l’estatut dels membres del 
Consell. Finalment es preveuen les regles mínimes de 

3. Avantprojecte de llei de creació del municipi de la 
Canonja (sotmès a informació pública).

4. Acord de Govern d’aprovació de la Memòria prèvia 
de l’Avantprojecte de llei de creació del municipi de la 
Canonja.

5. Memòria justificativa de la disposició.

6. Documentació que integra l’expedient administratiu 
de segregació de l’EMD de la Canonja del municipi de 
Tarragona.

7. Memòria econòmica.

8. Taula de vigències i disposicions afectades.

9. Tràmit d’informació pública.

10. Certificat de la Comissió de Govern Local.

11. Al·legacions (organismes, particulars i altres depar-
taments).

12. Informe interdepartamental d’impacte de gènere de 
l’Institut Català de les Dones.

13. Informe de la Direcció General de Pressupostos del 
Departament d’Economia i Finances.

14. Informes jurídics de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques.

15. Certificat del Consell Tècnic.

N. de la R.: La documentació corresponent a l’annex 1 
i els antecedents del Projecte de llei poden ésser con-
sultats a l’Arxiu del Parlament.
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la tramitació de plans, normes reglamentàries i avant-
projectes de llei que afecten de manera específica les 
administracions locals.

3. El Consell de Governs Locals també té funcions de 
defensa de l’autonomia local en les diferents instituci-
ons que tenen com a competència garantir el respecte 
d’aquest principi constitucional.

Títol II. Composició i funcionament del consell 
de governs locals

Capítol I. Constitució i composició del Consell

Article 4. Constitució

1. Les sessions constitutives del Consell de Governs 
Locals es celebren després de la constitució dels ajunta-
ments i els consell de vegueries després de cada elecció 
municipal.

2. La Comissió Permanent convoca les sessions consti-
tutives del Consell i comunica als partits polítics, fede-
racions, coalicions o agrupacions d’electors el nombre de 
membres que han de designar d’acord amb l’article 7.

3. La sessió constitutiva s’inicia amb la lectura que fa 
el secretari o secretaria del Consell de la convocatòria 
de la sessió constitutiva i convida els membres de la 
Mesa d’Edat a ocupar els seus llocs. A aquest efectes, 
la Mesa d’Edat és constituïda pel membre del Consell 
de més edat que presideix la sessió i és assistit per la 
persona membre més jove, que exerceix les funcions 
de secretaria.

4. El Consell de Governs Locals es dissol com a conse-
qüència de la celebració de les eleccions municipals.

Article 5. Composició del Consell

1. El Consell de Governs Locals està integrat per al-
caldes o alcaldesses i presidents o presidentes de con-
sells de vegueria. La seva composició garanteix una 
representació proporcional i equilibrada de la població, 
el territori i la representació política dels municipis i 
vegueries de Catalunya.

2. El Consell de Governs Locals es composa de 100 
membres entre els membres nats i els designats.

Article 6. Membres nats del Consell

Són membres nats del Consell de Govern Locals:

a. Els presidents o les presidentes dels consells de ve-
gueria.

b. L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona.

c. Els presidents o presidentes de les entitats municipa-
listes més representatives.

Article 7. Membres designats del Consell

1. Els partits polítics, federacions, coalicions o agru-
pacions d’electors, que han obtingut més del 5% dels 
vots a les eleccions municipals a Catalunya designen 
els alcaldes o alcaldesses que representen les seves for-

funcionament que seran concretades a través de l’apro-
vació del reglament d’organització i funcionament del 
Consell.

El títol III està dedicat a les funcions del Consell de 
Governs Locals. Es determinen tres àmbits on el Con-
sell intervé d’acord amb les funcions que l’Estatut li 
atribueix. En primer lloc, es defineixen les funcions 
de representació del món local davant les institucions 
de la Generalitat, així com la possibilitat que exerceixi 
funcions de proposició en defensa dels interessos dels 
ens locals. En segon lloc, es concreten les funcions de 
participació, per una banda, en relació a la tramitació 
parlamentària de les iniciatives legislatives que afec-
ten de manera específica les administracions locals i, 
per l’altra, en relació a la tramitació dels plans, normes 
reglamentàries i avantprojectes de llei que aprova el 
Govern de la Generalitat. Finalment, es preveuen les 
funcions del Consell en relació a la defensa de l’auto-
nomia local.

En les disposicions addicionals, es preveu que el Consell 
de Governs Locals es constitueixi en el termini de tres 
mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei i que, 
en el termini de sis mesos des de la seva constitució el 
Consell ha d’aprovar el seu reglament d’organització i 
funcionament. La disposició transitòria està dedicada a 
preveure el règim transitori entre les diputacions provin-
cial i els consells de vegueria, de tal manera que fins que 
no es constitueixin consells de vegueria els presidents o 
presidentes de les diputacions provincials seran mem-
bres nats del Consell de Governs Locals.

Finalment es preveu la modificació de l’article 192.2 
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 per tal d’establir la representació 
del Consell de Governs Locals a la Comissió de Govern 
Local.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte de la llei és regular la composició, l’organitza-
ció, el funcionament i les funcions del Consell de Go-
verns Locals, d’acord amb allò que preveu l’article 85 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Article 2. Naturalesa

1. El Consell de Governs Locals és l’òrgan on són re-
presentats de manera proporcional a la població i el 
territori els municipis i vegueries de Catalunya.

2. El Consell de Governs Locals gaudeix d’autonomia 
orgànica, funcional i pressupostària i aprova el seu re-
glament d’organització i funcionament.

Article 3. Funcions del Consell

1. El Consell de Governs Locals representa als munici-
pis i vegueries en les institucions de la Generalitat.

2. El Consell de Governs Locals participa en la trami-
tació parlamentària de les iniciatives legislatives i en 
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Capítol II. Òrgans del Consell

Article 11. Els òrgans de govern del Consell

Els òrgans de govern del Consell de Governs Locals 
són els següents:

a. El Ple.

b. La presidència del Consell.

c. Les vicepresidències del Consell.

d. La secretaria del Consell.

e. La Comissió Permanent.

Article 12. Ple del Consell de Governs Locals

1. El Ple és l’òrgan superior del Consell de Governs Lo-
cals i li corresponen les màximes facultats de direcció 
de les activitats del Consell, entre les quals s’inclouen:

a. Elegir el president o presidenta i la vicepresidència o 
vicepresidències del Consell.

b. Acordar la constitució i composició de la Comissió 
Permanent.

c. Acordar el nomenament de la persona que ocupa la 
Secretaria.

d. Aprovar el pressupost.

e. Aprovar el reglament d’organització i funcionament 
i proposar les seves modificacions.

f. Aprovar la memòria anual.

g. Debatre i aprovar, si s’escau, dictàmens i resolucions.

h. Acordar la sol·licitud de dictamen al Consell de Ga-
ranties Estatutàries sobre l’adequació a l’autonomia 
local dels projectes i les proposicions de llei, i també 
dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern 
de la Generalitat.

i. Acordar la proposta de terna de candidats a ser mem-
bres del Consell de Garanties Estatutàries a proposta 
del Govern de la Generalitat.

j. Acordar la designació dels representants del Consell 
a la Comissió de Govern Local de Catalunya.

k. Qualsevol altra facultat que li atribueixi aquesta llei 
i el reglament d’organització i funcionament.

2. El Ple del Consell de Governs Locals és constituït per 
tots els seus membres i es reuneix de manera ordinària 
dos cops l’any i de manera extraordinària a proposta del 
seu president o presidenta o a petició d’un terç de les 
persones membres del Consell.

3. Per a la constitució vàlida del Ple és necessària la 
presència de la presidència i la secretaria, o si s’escau 
de les persones que els substitueixen, i la meitat de les 
persones membres del Consell. Si no hi ha el quòrum 
necessari el Consell es constitueix en segona convoca-
tòria mitja hora després de l’assenyalada en la convo-
catòria i cal que hi assisteixin, com a mínim, la tercera 
part dels seus membres.

4. El Ple del Consell pot crear comissions d’estudi per 
assessorar-lo en les matèries pròpies de la seva compe-

macions polítiques perquè formin part del consell com 
a membres designats.

2. Les designacions dels membres del Consell han de 
procurar una representació proporcional i equilibrada 
de la població i el territori així com la paritat dels seus 
membres i han de garantir la representació política dels 
municipis de Catalunya, aplicant una fórmula de distri-
bució proporcional de la

representació A aquests efectes, el nombre de membres 
de cada partit polític, federació, coalició o agrupació 
d’electors es determina aplicant la fórmula utilitzada 
per a l’atribució de regidors als ajuntaments, tenint en 
compte els vots obtinguts en el conjunt de Catalunya.

Article 8. Incompatibilitats

La condició de membre del Consell de Governs Locals 
és incompatible amb:

a. La condició de diputat o diputada al Parlament de 
Catalunya.

b. La condició de diputat o diputada al Congrés dels 
Diputats.

c. La condició de senador o senadora.

d. La condició de diputat o diputada al Parlament Eu-
ropeu.

Article 9. Pèrdua de la condició de membre del 
Consell

1. Els membres del Consell de Governs Locals perden 
llur condició per causa de:

a. Mort.

b. Renúncia.

c. Dissolució del Consell com a conseqüència de la ce-
lebració de les eleccions municipals.

d. Pèrdua de la condició de president o presidenta del 
consell de vegueria o la d’alcalde o alcaldessa.

e. Incompatibilitat sobrevinguda.

f. Inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics decla-
rada per decisió judicial ferma.

g. Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

2. En el supòsit de la lletra c) de l’apartat anterior els 
membres de la Comissió Permanent no perden la seva 
condició fins la constitució del nou Consell.

Article 10. Provisió de vacants en el Consell

1. Les vacants dels membres nats del Consell de Go-
verns Locals que es produeixin per causes altres que 
la dissolució del Consell han de ser cobertes per qui 
els substitueixi en el càrrec per al temps de mandat 
restant.

2. Les vacants dels membres designats del Consell de 
Governs Locals que es produeixin per causes altres que 
la dissolució del Consell han de ser cobertes pel sis-
tema que estableix l’article 7, per al temps de mandat 
restant.
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6. La vicepresidència o vicepresidències assumeixen les 
funcions que li atribueix el reglament d’organització i 
funcionament del Consell.

Article 15. Secretaria

1. El secretari o secretària del Consell de Governs Lo-
cals és el fedatari o fedatària del Consell; s’encarrega 
de fer el seguiment de les iniciatives normatives que 
afecten de manera específica les administracions locals 
i prepara els acords del Consell, sens perjudici de les 
funcions que li atribueix el reglament d’organització i 
funcionament.

2. El secretari o secretària assisteix a les sessions del Ple 
i de la Comissió Permanent amb veu però sense vot.

3. El president o presidenta proposa la persona que ha 
d’ocupar la Secretaria al Ple del Consell per tal que 
acordi el seu nomenament per majoria absoluta.

Article 16. Comissió Permanent

1. El Ple del Consell ha d’acordar la constitució d’una 
comissió permanent amb les funcions de seguiment i 
preparació dels acords del Ple i les d’organització i fun-
cionament ordinari del Consell i aquelles altres que el 
reglament d’organització i funcionament estableixi.

2. la Comissió Permanent des de la dissolució del Con-
sell fins la constitució del nou Consell, assumeix les 
funcions de representació i gestió ordinària del Consell 
de Governs Locals i dona compte de la seva activitat en 
la primera sessió ordinària del Ple de Consell.

3. La Comissió Permanent és integrada per 20 membres. 
Les persones membres que representen les vegueries 
i els municipis són escollides pel Ple del Consell per 
majoria absoluta mitjançant el sistema descrit a l’article 
14.3. S’ha de vetllar per la participació equilibrada de 
dones i homes en la Comissió Permanent.

4. Són membres de la Comissió Permanent:

a. El president o presidenta del Consell de Governs 
Locals.

b. La vicepresidència o vicepresidències del Consell de 
Governs Locals.

c. L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona si 
no ocupa la presidència o vicepresidència del Consell.

d. Els presidents o presidentes de les entitats munici-
palistes si no ocupen la presidència o vicepresidència 
del Consell.

e. Les persones en representació de les vegueries i el 
municipis escollides pel Ple del Consell.

5. La composició de la Comissió Permanent ha de re-
flectir la pluralitat territorial i la diversitat de pobla-
ció dels municipis, així com la composició del Ple del 
Consell.

6. La Comissió Permanent és convocada per la pre-
sidència del Consell de Governs Locals que alhora la 
presideix. La Comissió Permanent també pot ser con-
vocada, de forma extraordinària, a petició de dos del 
seus membres.

tència. Les persones que formin part d’aquestes comis-
sions d’estudi poden ser membres del consell de governs 
Locals o persones externes. El reglament d’organització 
i funcionament estableix la composició i el règim de 
funcionament de les comissions d’estudi, així com la 
manera en què les entitats municipalistes poden parti-
cipar en aquestes.

5. El reglament d’organització i funcionament deter-
mina el funcionament del Ple del Consell de Governs 
Locals.

Article 13. La Presidència del Consell

1. El president o presidenta del Consell de Governs Lo-
cals exerceix la representació del Consell, en convoca 
les reunions i les presideix i té la potestat organitzativa 
sobre el personal al servei del Consell.

2. Els membres del Consell de Governs Locals elegei-
xen d’entre els seus membres, en votació secreta i per 
majoria absoluta, el president o presidenta del Consell. 
En el cas que cap candidat o candidata no obtingui la 
majoria absoluta, s’ha de repetir l’elecció entre les dues 
persones més votades, i és elegit el candidat o candidata 
que obté més vots; si es produeix un empat, és elegit el 
més antic en la seva condició de membre del Consell 
de Governs Locals i, en cas d’igualtat en l’antiguitat, el 
de més edat.

3. L’elecció del president o presidenta es produeix des-
prés de la renovació del Consell de Governs Locals des-
prés de cada elecció municipal, en la sessió constitutiva 
del Consell.

4. Si el president o presidenta perd la seva condició de 
membre del Consell s’ha de procedir a l’elecció d’una 
nova presidència d’acord amb el procediment que pre-
veu aquest article.

Article 14. Vicepresidència

1. El Consell de Governs Locals pot elegir, d’entre els 
seus membres, fins a un màxim de quatre vicepresi-
dències.

2. El president o presidenta del Consell proposa al Ple 
del Consell l’elecció de la vicepresidència o vicepresi-
dències.

3. Per a l’elecció de les vicepresidències cada membre 
del Consell ha d’escriure un nom a la papereta, i surten 
elegits els qui, per ordre correlatiu, obtenen una majoria 
de vots. Les vacants que hi hagi en les vicepresidències 
han d’esser proveïdes per elecció del Ple.

4. L’elecció de la vicepresidència o vicepresidències es 
produeix després de la renovació del Consell de Go-
verns Locals després de cada elecció municipal, en la 
sessió constitutiva del Consell.

5. Correspon a la vicepresidència substituir el president 
o presidenta en cas d’absència, malaltia o impediment. 
En el cas que hi hagi més d’una vicepresidència el pre-
sident o presidenta del Consell serà substituït per ordre 
consecutiu de les vicepresidències.
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que estableixen aquesta llei i el reglament d’organització 
i funcionament del Consell.

3. Correspon al Consell de Governs Locals, en exercici 
de l’autonomia de què gaudeix, establir l’orga nització 
del personal al seu servei, aprovar i modificar la plan-
tilla i la relació de llocs de treball i portar a terme els 
processos de selecció de personal i provisió de llocs de 
treball, d’acord amb els principis d’igualtat, publici tat, 
mèrit i capacitat.

4. El Consell de Governs Locals, per mitjà del regla-
ment d’organització i funcionament i, si escau, de la 
relació de llocs de treball, ha d’establir l’ordenació del 
personal al seu servei, que s’ha d’ajustar a la normativa 
d’estructuració de la funció pública establerta amb ca-
ràcter general per a l’Admi nistració de la Generalitat.

Article 20. Pressupost del Consell

1. El Consell de Governs Locals ha d’elaborar i aprovar 
anualment el seu projecte de pressupost.

2. L’execució del pressupost del Consell de Governs 
Locals es regeix per la normativa vigent.

Títol III. Funcions del Consell de Governs Lo
cals

Article 21. Funcions de representació i proposició

1. El Consell de Governs Locals té funcions de repre-
sentació dels municipis i vegueries en les diferents ins-
titucions de la Generalitat i, en l’exercici de la represen-
tació dels interessos dels ens locals.

2. El Consell també exerceix funcions de proposició, 
fent propostes i instant a les diferents institucions que 
realitzin determinades actuacions en benefici o defensa, 
de l’autonomia local i del món local en general,

Article 22. Funcions de participació

1. El Consell de Governs Locals participa en la tra-
mitació parlamentària de les iniciatives legislatives 
que afecten de manera específica les administracions 
locals d’acord amb el que preveu el Reglament del Par-
lament.

2. El Consell de Governs Locals ha de participar en la 
tramitació de plans d’àmbit general, normes reglamen-
tàries i avantprojectes de llei que afecten de manera 
específica les administracions locals. La participació 
del Consell de Governs Locals es realitza a través de la 
designació de representants en la Comissió de Govern 
Local de Catalunya.

3. El Consell de Governs Locals participa en l’exercici 
de les facultats de la Generalitat en matèria de finances 
locals que l’Estatut li atribueix.

4. El Reglament d’Organització i Funcionament deter-
minarà els mecanismes de col·laboració entre el Consell 
de Governs Locals i les entitats associatives dels ens 
locals en el desenvolupament de les funcions de parti-
cipació i la designació de representants en la Comissió 
de Govern Local de Catalunya

7. Els membres de la Comissió Permanent perden la 
seva condició un cop constituït el Consell de Governs 
Locals després de les eleccions municipals.

Capítol III. Règim de funcionament del Consell

Article 17. Reglament d’organització i funcio
nament

L’organització i el funcionament del Consell de Governs 
Locals es regeix pel seu propi reglament, l’aprovació 
del qual correspon al Ple del Consell, en exercici de 
l’autonomia de què gaudeix.

Article 18. Règim d’adopció d’acords

1. Els acords del Consell de Governs Locals i de la 
Comissió Permanent es prenen per majoria simple de 
les persones membres presents, llevat dels supòsits que 
preveu l’apartat 2. El president o presidenta dirimeix 
amb el seu vot els empats que es produeixin en les vo-
tacions.

2. Es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres del Consell de Governs 
locals per a l’adopció dels següents acords:

a. L’elecció, en primera votació, del president o pre-
sidenta i de la vicepresidència o vicepresidències del 
Consell.

b. La constitució i composició de la Comissió Perma-
nent.

c. El nomenament de la persona que ocupa la Secre-
taria.

d. L’aprovació del pressupost.

e. L’aprovació i la modificació del reglament d’organit-
zació i funcionament del Consell.

f. L’aprovació de la memòria anual.

g. La sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries sobre l’adequació a l’autonomia local dels pro-
jectes i les proposicions de llei, i també dels projectes de 
decret legislatiu aprovats pel Govern de la Generalitat.

h. La terna de candidats a ser membres del Consell de 
Garanties Estatutàries a proposta del Govern de la Ge-
neralitat.

i. La designació dels representants del Consell a la Co-
missió de Govern Local de Catalunya.

Article 19. Mitjans materials i personals

1. El Consell de Governs Locals, per acomplir els seus 
objectius, ha de disposar dels mitjans materials, per-
sonals i dels recursos financers necessaris per garantir 
el seu correcte funcionament i l’exercici de les seves 
funcions.

2. L’estatut del personal al servei del Consell de Go-
verns Locals és el que estableix amb caràcter general la 
normativa que regula l’estatut del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, amb les especificitats 
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sessió constitutiva i convida els membres de la Mesa 
d’Edat a ocupar els seus llocs.

Disposició final segona

L’article 192.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Muni-
cipal i de Règim Local de Catalunya queda redactat de 
la següent manera:

«La Comissió està integrada, sota la presidència del 
Conseller o Consellera competent en matèria d’admi-
nistració local, per un nombre igual de representants de 
l’Administració de la Generalitat i del Consell de Go-
verns Locals. L’Administració de l’Estat pot participar 
en les reunions de la Comissió mitjançant la designació 
de delegats».

Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de llei del Consell de Governs Locals.

2. Avantprojecte inicial de Llei del Consell de Governs 
Locals (sotmès a informe de la Comissió de Govern 
Local).

3. Avantprojecte inicial de Llei del Consell de Governs 
Locals (sotmès a informació pública).

4. Acord de Govern d’aprovació de la Memòria prèvia 
de l’Avantprojecte inicial de Llei del Consell de Governs 
Locals.

5. Memòria justificativa de la disposició.

6. Memòria econòmica.

7. Taula de vigències.

8. Tràmit d’informació pública.

9. Certificat de la Comissió de Govern Local.

10. Al·legacions (organismes i altres departaments).

11. Informe interdepartamental d’impacte de gènere de 
l’Institut Català de les Dones.

12. Informe de la Direcció General de la Funció Pú-
blica.

13. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

14. Informes jurídics de l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques.

15. Certificat del Consell Tècnic.

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

Article 23. Funcions de defensa de l’autonomia 
local

El Consell de Governs Locals té funcions de defensa 
de l’autonomia local en les diferents institucions que 
tenen com a competència garantir el respecte d’aquest 
principi constitucional. En aquest sentit pot sol·licitar 
el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre 
l’adequació a l’autonomia local, garantida per l’Estatut, 
dels projectes i proposicions de llei, i també dels projec-
tes de decret legislatius aprovats pel Govern.

Article 24. Memòria anual

1. El Consell de Governs Locals elabora una memòria 
anual sobre la seva activitat i la situació del govern i 
l’administració local a Catalunya

2. El president o presidenta del Consell ha de presentar 
la memòria anual al Parlament de Catalunya per tal 
que pugui ser debatuda, d’acord amb el que preveu el 
Reglament del Parlament.

3. El Consell de Governs Locals dóna publicitat i difu-
sió de la memòria anual de forma adequada i, en tot cas, 
a través de mitjans electrònics.

Disposició addicional

El Consell de Governs Locals ha d’aprovar el seu regla-
ment d’organització i funcionament en el termini de sis 
mesos a comptar de l’endemà d’haver-se constituït.

Disposició transitòria

Fins a la creació de les vegueries i la constitució dels 
consells de vegueries són membres nats del Consell de 
Governs Locals els presidents o presidentes de les di-
putacions provincials de Catalunya.

Disposició final primera

1. El Consell de Governs Locals s’ha de constituir en 
el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei. Aquesta primera sessió constitutiva és 
convocada pel conseller o consellera del departament 
competent en matèria d’administració local.

2. El conseller o consellera del departament competent 
en matèria d’administració local comunica als partits 
polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors 
que han obtingut el percentatge que determina l’arti-
cle 7.1 el nombre de membres que han de designar. El 
nombre de membres de cada partit polític, federació, 
coalició o agrupació d’electors es determina aplicant la 
mateixa fórmula utilitzada per a l’atribució de regidors 
als ajuntaments, tenint en compte els vots obtinguts en 
el conjunt de Catalunya.

3. La sessió constitutiva s’inicia amb la lectura que fa 
el conseller o consellera del departament competent en 
matèria d’administració local de la convocatòria de la 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	la	carretera	C-26	en	la	xarxa	bàsica	
estructurant	i	el	millorament	del	tram	
entre	Navès	i	Ripoll
Tram. 250-02154/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 22.09.2009

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. 
58955)

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 l’impuls de les actuacions de 
condicionament de la carretera C-26 des de Navès a 
Berga i Ripoll, d’acord amb les especificacions del Pla 
d’infraestructures del transport de Catalunya, com a 
carretera de la xarxa bàsica.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’una	oficina	de	correus	i	telègrafs	a	la	
part	sud	de	Reus	(Baix	Camp)
Tram. 250-02165/08

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	sobre	el	règim	espe-
cial	de	la	Cerdanya
Tram. 202-00075/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 29.09.2009 al 13.10.2009).

Finiment del termini: 14.10.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.09.2009.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

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

Canvi de Comissió tramitadora

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	provisionals	de	seguretat	al	
tram	entre	Montblanc	i	Santa	Coloma	de	
Queralt	de	la	carretera	C-241d	i	l’agilita-
ció	de	les	obres	d’adequació	d’aquesta	
carretera
Tram. 250-02176/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 22.09.2009

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. 
58957)

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 analitzar la possible existència de Trams de 
Concentració d’Accidents a la carretera de Montblanc 
a Santa Coloma de Queralt i continuar amb l’impuls 
del seu condicionament.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	de	vagons	dels	trens	de	les	
línies	entre	Barcelona	i	les	comarques	
de	Tarragona
Tram. 250-02175/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 22.09.2009

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. 
58956)

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 al Govern a demanar 
al Ministeri de Foment i a Renfe Operadora que avaluï 
el grau d’ocupació dels trens de les línies que comuni-
quen Barcelona amb el Camp de Tarragona i l’àrea de 
Girona en els períodes punta, per tal de garantir que en 
aquests desplaçaments no viatgi ningú dempeus i, en cas 
de ser necessari, augmentar el nombre de vagons.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	celebració	i	la	denominació	
de	les	festes	i	les	tradicions	culturals	
als	centres	educatius
Tram. 250-02197/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	nou	accés	de	l’eix	Trans-
versal	al	nucli	de	Sant	Julià	de	Vilatorta	
(Osona)	per	la	carretera	BV-5202
Tram. 250-02198/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	construcció	d’un	institut	d’educació	
secundària	al	barri	de	Cappont,	de	Llei-
da	(Segrià)
Tram. 250-02183/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 22.09.2009

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. 
59090)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a pros-
seguir l’anàlisi continuada de les necessitats d’escola-
rització de la zona del barri de Cappont de la ciutat 
de Lleida (Segrià) i a continuar donant-los resposta, si 
escau, mitjançant la construcció d’un centre d’educació 
secundària, tenint en compte la disponibilitat pressu-
postària.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	solució	
a	la	manca	de	finançament	de	la	unió	
temporal	d’empreses	que	han	de	cons-
truir	el	complex	esportiu	Sant	Jordi	de	
Tarragona
Tram. 250-02201/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	com-
pliment	del	conveni	de	finançament	de	
l’escola	bressol	Els	Pops	de	Lloret	de	
Mar	(Selva)
Tram. 250-02202/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	introduc-
ció	d’un	sistema	de	control	d’accés	amb	
targetes	magnetitzades	recarregables	
en	el	transport	de	viatgers	de	l’àrea	me-
tropolitana	de	Barcelona
Tram. 250-02199/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	del	servei	de	guies	de	signes	en	els	
museus	per	a	garantir-hi	l’accés	de	les	
persones	amb	discapacitats	auditives	
en	igualtat	de	condicions
Tram. 250-02200/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.



28 de setembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 540

24

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	desti-
nació	de	l’antiga	caserna	de	la	Guàrdia	
Civil	de	Gelida	(Alt	Penedès)	a	espai	
d’usos	i	serveis	ciutadans
Tram. 250-02205/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	destina-
ció	de	l’antiga	caserna	de	la	Guàrdia	Ci-
vil	de	Torrelles	de	Foix	(Alt	Penedès)	a	
espai	d’usos	i	serveis	ciutadans
Tram. 250-02206/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	no	su-
pressió	del	batxillerat	nocturn	a	l’IES	
Jaume	Callís	de	Vic	(Osona)	i	la	campa-
nya	de	difusió	de	la	formació	d’adults
Tram. 250-02203/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabi-
litació	del	solar	i	l’edifici	de	l’antiga	co-
missaria	dels	Mossos	d’Esquadra	del	
Vendrell	(Baix	Penedès)
Tram. 250-02204/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
d’efectius	de	reforç	per	a	la	campanya	
forestal	d’estiu	a	les	comarques	de	Gi-
rona
Tram. 250-02209/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reforma	
i	la	substitució	de	la	plataforma	de	la	
plaça	de	Catalunya	de	Girona
Tram. 250-02210/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	desti-
nació	de	l’antiga	caserna	de	la	Guàrdia	
Civil	de	Sant	Sadurní	d’Anoia	(Alt	Pene-
dès)	a	seu	de	la	policia	local
Tram. 250-02207/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	desti-
nació	de	l’antiga	caserna	de	la	Guàrdia	
Civil	de	Sant	Quintí	de	Mediona	(Alt	Pe-
nedès)	a	seu	de	l’Agrupació	de	Defensa	
Forestal	de	l’Alt	Penedès
Tram. 250-02208/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’habilita-
ció	d’un	accés	directe	entre	l’actual	co-
missaria	dels	Mossos	d’Esquadra	i	els	
nous	jutjats,	a	Berga
Tram. 250-02213/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	manteniment	de	la	carretera	C-17	en-
tre	Ripoll	i	Sora
Tram. 250-02214/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	CEIP	Pi	Verd,	de	Palafrugell	
(Baix	Empordà)
Tram. 250-02211/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’acredita-
ció	de	la	Carta	europea	de	turisme	sos-
tenible	per	al	Parc	Natural	de	l’Alt	Piri-
neu
Tram. 250-02212/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’unitats	d’atenció	a	persones	amb	es-
clerosi	lateral	amiotròfica
Tram. 250-02217/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	protocol	d’atenció	sanitària	pluri-
disciplinar	per	al	seguiment	i	el	control	
mèdic	dels	malalts	amb	esclerosi	lateral	
amiotròfica
Tram. 250-02218/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	personal	dels	jutjats	de	Cervera	(Se-
garra)	i	Balaguer	(Noguera)
Tram. 250-02215/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’existèn-
cia	d’un	servei	de	rodalia	entre	Lleida,	
Almacelles,	Binèfar	i	Montsó
Tram. 250-02216/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	les	actu-
acions	per	a	evitar	la	proliferació	d’es-
tornells
Tram. 250-02221/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	actua-
cions	per	a	reduir	els	efectes	de	l’acció	
dels	senglars	en	la	vinya	del	Penedès
Tram. 250-02222/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	línia	d’ajuts	als	ajuntaments	per	
al	finançament	del	servei	de	socorrisme	
de	les	piscines	municipals
Tram. 250-02219/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	
de	les	millores	estructurals	de	l’esglé-
sia	de	Sant	Climent	d’Àreu,	a	Alins	(Pa-
llars	Sobirà)
Tram. 250-02220/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	al	barri	de	Cappont,	de	Lleida	(Se-
grià)
Tram. 250-02225/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ús	del	
castellà	en	detriment	del	català	en	les	
entrevistes	a	castellanoparlants	fetes	
pels	professionals	de	la	Corporació	Ca-
talana	de	Mitjans	Audiovisuals
Tram. 250-02226/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	pla	d’ajuts	al	sector	del	suro
Tram. 250-02223/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	mitjans	per	a	la	neteja	i	la	vigilància	
de	la	serra	de	Collserola
Tram. 250-02224/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	compa-
reixença	dels	consellers	de	la	Genera-
litat	davant	la	comissió	corresponent	
per	a	explicar	els	acords	adoptats	en	el	
marc	de	les	institucions	europees
Tram. 250-02229/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	comercialització	dels	produc-
tes	dels	centres	especials	de	treball
Tram. 250-02231/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	 dels	 equipaments	 que	 han	
d’anar	al	recinte	de	la	colònia	fabril	de	
Can	Ricart,	de	Barcelona
Tram. 250-02227/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	de	l’oli	d’oliva	i	l’increment	de	les	
inspeccions	de	control	de	l’etiquetatge
Tram. 250-02228/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
de	la	carretera	B-500	entre	el	Maresme	i	
el	Vallès	Oriental
Tram. 250-02234/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	propos-
ta	de	Catalunya	com	a	seu	d’una	reunió	
del	Consell	Europeu	i	sobre	l’impuls	a	la	
construcció	del	corredor	ferroviari	me-
diterrani
Tram. 250-02235/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’àrees	de	descans	vigilades	
per	a	camions	per	a	garantir	la	segure-
tat	del	transport	de	carretera	en	el	des-
cans	obligatori
Tram. 250-02232/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	compensació	als	transportistes	pel	
recàrrec	del	cèntim	sanitari	en	el	preu	
de	determinats	hidrocarburs
Tram. 250-02233/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’atorga-
ment	dels	ajuts	que	estableix	la	Llei	
2/1983,	d’alta	muntanya,	als	estudiants	
universitaris	del	Berguedà,	el	Ripollès	i	
la	Garrotxa
Tram. 250-02238/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	de	la	trama	urbana	consolidada	
d’Igualada	(Anoia)	i	sobre	la	resolució	
del	projecte	World	Trade	Center	Igua-
lada
Tram. 250-02239/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	decisió	
de	suprimir	el	batxillerat	nocturn	en	els	
centres	comarcals
Tram. 250-02236/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	sistema	d’informació	relatiu	a	les	
preinscripcions	a	les	llars	d’infants	pú-
bliques
Tram. 250-02237/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	d’una	comissaria	dels	Mossos	
d’Esquadra	a	la	zona	oest	de	l’àrea	bà-
sica	policial	de	la	Selva	Interior
Tram. 250-02242/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfe-
rència	al	Consell	Comarcal	del	Gironès	
dels	recursos	econòmics	per	a	garantir	
el	servei	de	transport	escolar	als	cen-
tres	públics	de	Llagostera	(Gironès)
Tram. 250-02243/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’autorit-
zació	de	la	constitució	de	l’entitat	mu-
nicipal	descentralitzada	de	Bellaterra,	
a	Cerdanyola	del	Vallès	(Vallès	Occi-
dental)
Tram. 250-02240/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	recon-
sideració	de	la	intenció	de	suprimir	la	
central	d’emergències	de	la	Guàrdia	Ur-
bana	i	els	Mossos	d’Esquadra	de	l’Hos-
pitalet	de	Llobregat	(Barcelonès)
Tram. 250-02241/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	supres-
sió	de	l’obligatorietat	de	l’ús	del	català	
en	els	cursos	de	professor	de	formació	
viària	del	Servei	Català	de	Trànsit	i	so-
bre	la	disponibilitat	del	material	didàctic	
en	castellà	i	la	realització	dels	exàmens	
en	aquesta	llengua
Tram. 250-02246/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	dels	ajuts	del	Govern	a	la	Festa	
Major	de	Gràcia,	de	Barcelona
Tram. 250-02247/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	posa-
da	en	funcionament	d’un	centre	d’aten-
ció	integral	i	interdisciplinària	per	a	les	
persones	majors	de	sis	anys	amb	dis-
capacitat	que	doni	servei	a	Montcada	i	
Reixac,	Cerdanyola	del	Vallès	i	Ripollet	
(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02244/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adaptació	
dels	retrovisors	dels	camions	de	3,5	to-
nes	matriculats	després	del	2000
Tram. 250-02245/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	les	mesures	necessàries	per	a	la	in-
clusió	del	tram	del	riu	Ebre	que	voreja	el	
municipi	de	Flix	en	els	tractaments	bio-
lògics	larvicides	contra	la	mosca	negra
Tram. 250-02250/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	transfor-
mació	del	SES	Josep	Comas	i	Solà	en	
institut	d’ensenyament	secundari,	sobre	
l’ampliació	de	les	instal·lacions	i	sobre	
l’edificació	d’un	nou	centre	educatiu	al	
barri	de	la	Trinitat	Vella,	de	Barcelona
Tram. 250-02251/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reconei-
xement	del	genocidi	armeni
Tram. 250-02248/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	sistema	de	venda	de	bitllets	a	
l’estació	de	Sants,	de	Barcelona
Tram. 250-02249/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millo-
rament	de	la	carretera	N-IIa	a	Alcarràs	
(Segrià)
Tram. 250-02254/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	la	sortida	a	la	carre-
tera	C-16,	en	direcció	Berga,	des	de	la	
Colònia	Viladomiu	de	Gironella
Tram. 250-02255/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	i	
el	foment	de	l’activitat	agrària
Tram. 250-02252/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	paralit-
zació	del	procés	d’ampliació	de	les	zo-
nes	vulnerables	a	la	contaminació	per	
nitrats	procedents	de	fonts	agràries	i	
sobre	la	gestió	de	l’ús	de	fertilitzants
Tram. 250-02253/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	formació	
especialitzada	en	patologia	psiquiàtri-
ca	dels	professionals	dels	centres	pe-
nitenciaris
Tram. 250-02258/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’unitats	d’atenció	psiquiàtrica	als	cen-
tres	penitenciaris
Tram. 250-02259/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	l’horari	d’atenció	continuada	en	
el	CAP	Molins	de	Rei
Tram. 250-02256/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	residència,	centre	de	dia	i	
menjador	extern	per	a	la	gent	gran	amb	
dependència	a	Sant	Vicenç	dels	Horts	
(Baix	Llobregat)
Tram. 250-02257/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Fascicle segon
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu-
ra	dels	municipis	de	menys	de	dos	mil	
habitants	amb	efectius	dels	Mossos	
d’Esquadra
Tram. 250-02262/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’eix	Occi-
dental
Tram. 250-02263/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	crea-
ció	d’un	centre	d’excel·lència	en	sord-
ceguesa
Tram. 250-02260/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	retira-
da	de	la	proposta	de	desplegament	de	
l’ACUT	Bages	-	Berguedà	i	sobre	el	ga-
rantiment	del	sistema	actual	d’atenció	
continuada	a	les	àrees	bàsiques	de	sa-
lut	de	Sant	Joan	de	Vilatorrada,	Sant	
Fruitós	de	Bages,	Navarcles	i	Sant	Vi-
cenç	de	Castellet
Tram. 250-02261/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	millorament	de	la	carretera	C-14	en-
tre	Montblanc	i	Solivella
Tram. 250-02266/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’anul·lació	
de	les	sancions	imposades	per	l’Estat	
a	vaixells	de	pesca	catalans	durant	les	
mobilitzacions	del	2005
Tram. 250-02267/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	progra-
mació	de	l’estudi	geològic	Geotreball	IV	
per	a	la	potenciació	del	conreu	de	la	vi-
nya	a	l’Alt	Pirineu
Tram. 250-02264/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aturada	
de	les	convocatòries	de	places	per	al	
cos	bombers	de	la	Generalitat	fins	a	
l’eliminació	del	límit	màxim	d’edat	per	
a	accedir-hi
Tram. 250-02265/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	l’emplaçament	de	la	comis-
saria	dels	Mossos	d’Esquadra	del	barri	
de	Vista	Alegre,	a	Girona
Tram. 250-02270/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	al	Parlament	d’un	avantprojecte	de	
llei	de	regulació	del	sector	de	les	terà-
pies	naturals
Tram. 250-02271/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	criteris	
de	la	Capitania	Marítima	de	Palamós	per	
a	establir	les	tripulacions	mínimes	a	les	
embarcacions	de	pesca
Tram. 250-02268/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
específica	dels	ajuts	del	2009	amb	ca-
ràcter	retroactiu	a	les	llars	d’infants	la-
borals	en	la	convocatòria	d’ajuts	a	les	
llars	d’infants	per	al	curs	2009-2010
Tram. 250-02269/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	de	descomptes	en	les	tarifes	del	
transport	d’autobús	interurbà	per	a	per-
sones	amb	discapacitat
Tram. 250-02274/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adequació	
de	la	connexió	de	la	carretera	C-31	amb	
la	B-22	per	a	la	circulació	de	ciclistes
Tram. 250-02275/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	coexis-
tència	de	la	reserva	marina	de	la	Masia	
Blanca,	del	Vendrell,	amb	el	port	espor-
tiu	de	Coma-ruga	(Baix	Penedès)
Tram. 250-02272/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	les	mesures	de	seguretat	ciutadana	
als	espais	i	als	recorreguts	turístics	de	
gran	afluència	a	Barcelona
Tram. 250-02273/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	progra-
mació	urgent	d’un	estudi	de	recerca	de	
les	condicions	fisicoquímiques	i	biolò-
giques	del	riu	Noguera	Pallaresa	entre	
Esterri	d’Àneu	i	la	presa	de	Sossís,	a	la	
Pobla	de	Segur
Tram. 250-02278/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’acord	de	
l’Ajuntament	d’Arenys	de	Munt	(Mares-
me)	de	suport	a	una	consulta	sobre	la	
independència	de	Catalunya
Tram. 250-02279/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	protocol	entre	els	departa-
ments	de	Salut	i	d’Educació	amb	rela-
ció	a	la	grip	del	virus	A(H1N1)
Tram. 250-02276/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reorde-
nació	de	les	urgències	sanitàries	i	el	re-
forç	de	l’atenció	domiciliària
Tram. 250-02277/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.



Núm. 540 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 de setembre de 2009

43

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	suspen-
sió	del	conveni	subscrit	amb	Òmnium	
Cultural	i	la	revocació	de	la	considera-
ció	d’utilitat	pública	d’aquesta	entitat
Tram. 250-02282/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
per	a	pal·liar	els	efectes	del	temporal	
d’agost	a	les	explotacions	agràries	del	
Segrià	i	la	Noguera
Tram. 250-02283/08

Presentació
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60053 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa del Parlament

El grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveu l’article 145 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució.

Exposició de motius

Els danys produïts en les explotacions agràries de les 
comarques del Segrià i de la Noguera, a causa de la 
tempesta de vent i de calamarsa esdevinguda la tarda 
del dia 1 d’agost d’enguany han estat d’una calamitosa 
dimensió, tant en hectàrees afectades, com en la quan-

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	de	la	Llei	1/1998,	de	política	lin-
güística
Tram. 250-02280/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	servei	d’informació	telefònica	de	la	
grip	del	virus	A(H1N1)
Tram. 250-02281/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 22.09.2009.
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no se’ls facin efectius els recursos derivats dels plans de 
reconversió i/o de millora sol·licitats.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu del G. P. d’ICV-EUiA 

Proposta	de	resolució	sobre	l’abara-
timent	del	cost	del	servei	d’aerobús	i	
sobre	la	planificació	de	noves	línies	de	
connexió	entre	l’aeroport	de	Barcelo-
na	i	altres	poblacions	de	l’entorn	me-
tropolità
Tram. 250-02285/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 60061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

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

Des de que es va posar en servei la nova terminal Sud 
de l’Aeroport de Barcelona - El Prat, el ja de per si car 
servei de l’Aerobús, s’ha incrementat pels passatgers i 
treballadors de la nova terminal.

Així, el servei s’ha dividit en dues línies: L’A1 que co-
munica amb la nova terminal T1 i que té un preu del 
bitllet senzill de 5 euros, mentre que el d’anada i tornada 
costa 8,65 euros i un altre servei, la línia A2, que dona 
accés a l’antiga terminal, ara T2, que té un preu del 
bitllet senzill de 4,25 euros i de 7,30 euros pel bitllet 
d’anada i tornada.

Aquests preus són abusius en comparació al cost d’ac-
cés a l’aeroport en transport públic que té l’altre gran 
aeroport espanyol com és el de Madrid-Barajas, on per 
menys de dos euros s’hi pot accedir. Si afegim que les 
facilitats per accedir en transport públic col·lectiu a 
l’aeroport de Barcelona són escasses, especialment des 
de la pròpia ciutat, i que l’única alternativa a l’autobús 
per accedir directament a la terminal 1 és el taxi o el 
vehicle privat que ha de pagar l’aparcament a més de 2 
euros l’hora, ens trobem amb que l’usuari ha de pagar 
un alt preu per fer servir aquestes noves instal·lacions. A 
falta de metro i servei de rodalies, els preus d’accés en 
transport públic a l’aeroport són concertadament molt 

titat de quilos de fruita malmesa i en afectacions als ar-
bres. En efecte, els danys han consistit, d’una banda, en 
la destrossa de fruita a punt de ser collida i d’altra que 
havia de collir-se a finals de mes i durant el setembre a 
causa de la calamarsa, igualment en els danys als arbres 
que no podran produir durant la campanya de 2010 per 
les ferides que la pedra de gel ha provocat en la seva 
fusta, i igualment en l’arrencada de plantacions sence-
res, de soca-rel per causa del vent huracanat d’aquella 
tempesta. Així mateix cal considerar d’altres perjudicis 
en infraestructures agrícoles, en xarxes antipedra instal-
lades en les plantacions, en collites malmeses de blat 
de moro, etc.

A desgrat que les collites eren assegurades i a desgrat de 
la pressa amb què hom reconeix que ha actuat «Agro-
seguro» en els seus peritatges, gràcies a l’impuls que 
ha fet el Govern, hi ha danys que no poden ser coberts 
per les prestacions de les assegurances, i hi ha efectes 
econòmics derivats de la tempesta que les famílies titu-
lars de les explotacions afectades no poden o no haurien 
d’assumir en la seva totalitat.

A aquests efectes, tant els Grups Parlamentaris com el 
propi Govern de la Generalitat han iniciat els treballs 
conduents a l’obtenció d’ajuts estatals. I així mateix el 
Govern ha iniciat les valoracions pròpies dels danys i 
dels ajuts possibles als titulars de les explotacions si-
nistrades.

A l’efecte d’impulsar l’acció del Govern de Catalunya en 
el suport degut als agricultors que van patir les calami-
tats d’aquella tempesta, els grups sotasignats presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Impulsar les accions necessàries per a la consecució 
dels ajuts d’Estat per pal·liar els efectes econòmics de 
la tempesta sobre les explotacions afectades i les agru-
pacions cooperatives.

2. Alhora manifesta la necessitat i el seu recolzament a 
les següents mesures en vies d’execució: 

– La concessió de crèdits amb condicions favorables als 
titulars d’explotacions i de centrals fructícoles i coope-
ratives agràries que els permetin fer front a la pèrdua 
del potencial productiu i per a un termini mínim de 3 
anys.

– Convocatòria extraordinària del Pla de reconversió de 
la fruita dolça per a aquelles explotacions que necessitin 
una replantació majoritària o integral d’arbres fruiters, 
amb la màxima subvenció possible.

– Establiment de mecanismes més eficaços i més im-
mediats en el marc del Pla de Millora del DAR per a la 
reparació d’infraestructures agrícoles danyades.

– Establiment d’una línia de crèdits pont específics per-
què els titulars de les explotacions afectades i les cen-
trals fructícoles i cooperatives puguin acollir-se mentre
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En el tram que hi ha en aquesta via entre els enllaços 
de la carretera de Cardedeu (C 251) i la Roca (C 1415c) 
s’han produït força accidents greus. En menys d’un any 
hi ha hagut tres víctimes mortals en aquest mateix tram. 
Dues d’elles aquest darrer estiu. Aquests accidents amb 
aquest resultat fatal s’han produït just en el punt on no 
hi ha separadors de formigó.

Veïns i alcaldes de la zona des de fa temps demanen la 
instal·lació urgent de separadors de formigó com a una 
mesura, ni que sigui provisional per disminuir el risc 
d’accidents amb un resultat tant fatal.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a prendre les mesures i accions necessàries per a 
la instal·lació urgent de separadors de formigó als tram 
comprès entre els enllaços de la carretera de Cardedeu 
(C 251) i la Roca (C 1415c) a la ronda de Granollers 
(Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	conveni	de	col·laboració	amb	
la	Federació	Catalana	de	Voluntariat	So-
cial	per	a	la	celebració	de	l’Any	Europeu	
del	Voluntariat
Tram. 250-02287/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60101 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Benestar i Immi
gració

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La Comissió Europea ha declarat l’any 2011 com a Any 
Europeu del Voluntariat. Aquest anunci ha estat pre-
cedit de dos anys i mig de campanya coordinada pel 
Centre Europeu del Voluntariat (CEV) del què a nivell 
de Catalunya la FCVS (Federació Catalana de Volun-
tariat Social) en forma part.

La raó de ser de la FCVS, amb 20 anys d’història, és la 
promoció i el reconeixement del Voluntariat Social com 

elevats. Únicament la línia 46 ofereix un servei a preu 
integrat, però pel gran nombre de parades, fa durar molt 
el trajecte, i el fet de tenir l’origen i final a la plaça Es-
panya, no connecta amb el centre de la ciutat.

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 que atesa la seva participació en els òrgans de 
Govern de l’Autoritat del Transport Metropolità impulsi 
dins d’aquest òrgan: 

1. L’abaratiment del cost del servei de l’Aerobús a les 
terminals de l’aeroport de Barcelona - El Prat fins a un 
màxim de dos euros per trajecte, finançant per aquest 
organisme, el possible dèficit econòmic del servei.

2. Iniciar la planificació de noves línies de servei que 
uneixin l’aeroport amb la ciutat de Barcelona i que pu-
guin connectar amb altres barris de la ciutat i localitats 
de l’entorn metropolità.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2009

Dolors Montserrat, Josep Llobet, Santi Rodríguez

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	de	barreres	de	seguretat	de	for-
migó	al	tram	entre	els	enllaços	amb	les	
carreteres	C-251	i	C-1415c	de	la	ronda	
de	Granollers
Tram. 250-02286/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 60100 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

Exposició de motius

Una dels principis inspiradors de totes les polítiques 
públiques ha de ser la de garantir la seguretat de les 
persones. En les polítiques públiques de mobilitat i de 
millora de les xarxes viàries aquesta ha de ser una prio-
ritat constant. Per això convé actuar en aquells aspectes 
que el temps demostren que el risc per la seguretat vial 
és elevat.

Al Vallès Oriental, una de les vies més transitades són 
les rondes de la capital de la comarca, Granollers, quin 
traçat passa per diversos termes municipals.
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Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent

Proposta de resolució

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

1. Que a Molins de Rei hi ha hagi un Centre d’Urgències 
i d’Atenció Primària (CUAP). En aquest sentit, aprofitar 
la construcció del nou Centre d’Atenció Primària al bar-
ri de la Granja, perquè el nou equipament sanitari sigui 
un CUAP amb serveis com el d’analítiques bàsiques, 
rajos x, i atenció d’urgències mèdiques bàsiques.

2. Aprofitar la construcció d’aquest nou equipament 
sanitari per a poder disposar dels recursos humans i 
tecnològics necessaris per resoldre un gran ventall de 
problemes de salut aguts i urgents, amb un servei que 
romandria obert tots els dies de l’any a totes hores i 
podria atendre el 80% de les patologies habituals d’ur-
gències, i que a l’hora facilitaria la descongestió dels 
serveis d’urgències de Sant Feliu de Llobregat i els hos-
pitals de referència.

3. Que el nou edifici estigui concebut per oferir una 
atenció mèdica i d’infermeria immediata i resolutiva, 
ja que hauria de disposar d’un servei de radiologia con-
vencional i un d’analítiques immediates; una sala de re-
animació cardíaca; una sala de cirurgia menor; una sala 
de traumatologies per practicar embenats i escaioles, i 
altres serveis que es considerin convenients.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola  Josep L. Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU  Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	secció	d’educació	secun-
dària	a	Castellterçol	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-02289/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60103 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

Exposició de motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que es faci del tot necessari posar al dia, millorar i 

a agent protagonista de l’acció en favor dels més desfa-
vorits. Treballen amb dues línies prioritàries d’acció:

– sensibilització de la població

– foment dels serveis en xarxes.

L’Any Europeu del Voluntariat ha de contribuir a reco-
nèixer, promoure i recolzar el voluntariat a tota Europa 
i en tota la seva diversitat.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir un conveni especial de col·laboració 
per als anys 2010-2011 amb la Federació Catalana de 
Voluntariat Social per a la celebració a Catalunya de 
l’Any Europeu del Voluntariat.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep L. Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU  Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	els	serveis	
del	centre	d’atenció	primària	projectat	al	
barri	de	la	Granja	de	Molins	de	Rei	(Baix	
Llobregat)
Tram. 250-02288/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60102 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La població i la societat civil de Molins de Rei, fa temps 
que reclamen que la construcció del nou Centre d’Aten-
ció Primària (CAP) serveixi per incrementar els serveis 
sanitaris del municipi. A més, aquest CAP dóna servei 
a la població del Papiol que també fa les mateixes re-
clamacions.

Aquest setembre l’actual CAP de Molins de Rei deixarà 
de tenir el servei d’urgències de 0h a 8h, que sempre 
ha tingut.

La població de Molins de Rei reclama mantenir el ser-
vei d’urgències 24h i incrementar els serveis de l’actual 
CAP quan el nou entri en funcionament, amb serveis 
com el d’analítiques bàsiques, rajos x, i atenció d’urgèn-
cies mèdiques bàsiques.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	a	Mollet	del	Vallès	(Vallès	Orien-
tal)
Tram. 250-02290/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

Exposició de motius

La comarca del Vallès Oriental ha experimentat un crei-
xement demogràfic important en els darrers anys que 
fa que es faci del tot necessari posar al dia, millorar i 
ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne 
la qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per as-
solir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari 
i en l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i de-
terminants que cal que de manera molt prioritària els 
ciutadans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i també 
del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en condi-
cions de normalitat i qualitat. Molts municipis pateixen 
dèficits tant en serveis com en equipaments, ja sigui pel 
major nombre d’usuaris potencials que n’ha de poder 
ser beneficiaris, ja sigui pel fet que les instal·lacions i 
equipaments existents han quedat desfasats i no poden 
oferir el servei amb els nivells òptims de qualitat que 
són recomanables i exigibles.

Un dels municipis que ha experimentat aquest creixe-
ment i que necessita posar al dia els seus equipaments 
educatius és el municipi de Mollet del Vallès.

Fa temps que s’han constatat, entre d’altres, la necessitat 
de que s’hi pugui construir i posar en funcionament un 
quart Institut d’Ensenyament Secundari.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a prioritzar, en el marc de la planificació de les 
seves actuacions i la definició i concreció de les inversi-
ons en matèria d’equipaments educatius, la construcció 
i posada en funcionament del quart Institut d’Ensenya-

ampliar els serveis bàsics per als ciutadans, tant per 
evitar el col·lapse dels mateixos com per garantir-ne 
la qualitat.

Dos d’aquests serveis on cal un major esforç per as-
solir l’objectiu abans expressat és en l’àmbit sanitari 
i en l’àmbit educatiu, atès que són serveis bàsics i de-
terminants que cal que de manera molt prioritària els 
ciutadans i les ciutadanes d’arreu de Catalunya, i també 
del Vallès Oriental, puguin gaudir i utilitzar en condi-
cions de normalitat i qualitat. Molts municipis pateixen 
dèficits tant en serveis com en equipaments, ja sigui pel 
major nombre d’usuaris potencials que n’ha de poder 
ser beneficiaris, ja sigui pel fet que les instal·lacions i 
equipaments existents han quedat desfasats i no poden 
oferir el servei amb els nivells òptims de qualitat que 
són recomanables i exigibles.

Un dels municipis que ha experimentat aquest creixe-
ment i que necessita posar al dia els seus equipaments 
educatius és el municipi de Castellterçol.

Fa temps que hi ha el reiterat compromís del Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de 
posar en funcionament per aquest curs escolar una Sec-
ció d’Ensenyament Secundari en el municipi, però la 
realitat sembla que desmenteix aquests compromisos, 
amb els greuges i els inconvenients que això genera 
per als ciutadans d’aquest municipi i per la situació de 
col·lapse que es dona en els centres dels altres municipis 
on ha d’anar els estudiants de Castellterçol d’aquesta 
franja d’edat escolar.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a Catalunya a complir els seus compromisos 
i a prioritzar, en el marc de la planificació de les seves 
actuacions i la definició i concreció de les inversions 
en matèria d’equipaments educatius, la construcció i 
posada en funcionament d’una Secció d’Ensenyament 
Secundari en el municipi de Castellterçol (Vallès Ori-
ental).

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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nàstic dels Comtes de la seva nissaga, fent construir uns 
sepulcres d’un destacat i meravellós estil gòtic. Allí va 
ser enterrat el seu germà, el Comte d’Àger, i ell mateix 
va deixar constància de voler ser-hi enterrat.

L’activitat del monestir va acabar amb la desamortit-
zació dels béns religiosos impulsada pel ministre li-
beral Juan Álvarez Mendizábal l’any 1835. Després de 
passar per diverses mans, el 1910 s’hi va instal·lar una 
comunitat de Germans Maristes, que durant la Setmana 
Tràgica havien perdut el seu noviciat, i s’encarregaren 
de restaurar l’edifici per destinar-lo a seminari.

El 1906 el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les 
Avellanes va ser adquirit pel banquer lleidatà Agustí 
Santesmasses i Pujol. Poc després de comprar el mones-
tir va vendre els quatre sepulcres dels Comtes d’Urgell 
pel preu de 15.000 pessetes a un antiquari de Vitoria-
Gasteiz, en contra de la voluntat del Bisbe d’Urgell que 
se’n considerava el legítim propietari. No tan sols es 
va queixar el Bisbat d’Urgell, també se sentiren veus 
contràries entre diversos mitjans de comunicació i 
també de Francesc Macià, llavors Diputat per les Bor-
ges Blanques i que arribaria a presidir el Govern de la 
Generalitat. Tots ells varen sol·licitar la devolució dels 
sepulcres sense èxit.

Finalment, The Cloisters, branca del Metropolitan Mu-
seum of Art de Nova York dedicada a l’art i l’arquitec-
tura de l’Europa medieval, va comprar els magnífics 
sepulcres gòtics a l’antiquari basc, i avui és on es poden 
visitar. D’aquesta manera, es van perdre definitivament 
els quatre sepulcres del panteó dinàstic dels Comtes 
d’Urgell i amb ells quatre joies de l’escultura gòtica 
catalana.

Les restes dels Comtes d’Urgell, que descansaven en els 
quatre magnífics sepulcres gòtics, havien estat extretes 
per Josep Utgé, majordom del convent i fill de la veïna 
Vilanova de la Sal, i dipositades a l’església d’aquesta 
població. El 1967 van ser retornades a l’església del mo-
nestir en dues senzilles arquetes de pedra amb l’escut 
del Comtat d’Urgell ben gravat.

Des del 1994 el monestir deixà de funcionar com a se-
minari, i actualment dóna servei d’allotjament rural i 
s’ha convertit en un important centre d’atracció turística 
d’aquesta part de la Noguera.

Coneixedors de que aquest conjunt de sepulcres han es-
devingut una de les obres emblemàtiques de la història 
de l’art de Catalunya.

Vista la importància històrica del Comtat d’Urgell a 
la història medieval de Catalunya, i posteriorment a la 
Corona catalanoaragonesa.

Vista la importància que pot tenir la recuperació 
d’aquests importants exemples de l’escultura gòtica 
catalana per a la promoció del turisme cultural a la co-
marca de la Noguera.

Coneixedors de que darrerament alguns museus ame-
ricans han facilitat la venda d’alguna obra d’orígens 
catalans, com és el cas d’una escultura del segle xiv de 
l’Escola de Lleida que ha estat adquirida pel Museu dio-
cesà i comarcal de Lleida precisament al Metropolitan 
Museum of Art de Nova York.

ment Secundari al municipi de Mollet del Vallès (Vallès 
Oriental).

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2009

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	de	relacions	amb	el	museu	The	
Cloisters,	de	Nova	York,	per	al	retorn	
dels	sepulcres	dels	comtes	d’Urgell
Tram. 250-02291/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60105 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa de la Comissió Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució per tal d’iniciar relacions 
entre el Govern de la Generalitat de Catalunya 
i el museu americà The Cloisters per aconseguir 
el retorn dels sepulcres dels Comtes d’Urgell

Exposició de motius

Els reis francs van crear durant el segle viii el Comtat 
d’Urgell, com la resta de comtats del Pirineu català, 
amb els objectius d’aturar el rapidíssim avanç de les 
tropes musulmanes, que van arribar a Poitiers, i de pro-
tegir els territoris del seu reialme, com a Marca que va 
ser incorporada a l’Imperi Carolingi.

Al llarg dels segles, personatges notables van accedir 
a la dignitat de comtes de les successives dinasties, i 
destacaren per fets com ara els dos viatges del comte 
Ermengol I a Roma el 998 i el 1001, per entrevistar-se 
amb el papa Silvestre II i amb l’emperador Otó III.

Els dominis del comtat d’Urgell foren canviants al llarg 
de les centúries, fet usual a la Catalunya comtal per la 
titularitat personal dels territoris feudals. Així, l’actual 
comarca de l’Alt Urgell, part de l’actual comarca de La 
Noguera, les terres andorranes i fins i tot l’Alta Proven-
ça, van integrar els territoris d’aquest important comtat 
medieval.

Al segle xii Ermengol VII, comte d’Urgell, va fundar el 
Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, 
per tal que fos habitat per la comunitat de monjos Pre-
mostratencs, i va deixar disposat al seu testament que la 
seva esposa Dolça de Foix i ell hi fossin enterrats.

Anys després, el comte Ermengol X va fer importants 
reformes al monestir i decidí d’erigir-hi el panteó di-
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que permeti interpretar, des d’una òptica naturalista 
diferent, els paisatges del territori que gaudeix de la 
màxima protecció legal de Catalunya en matèria de 
patrimoni natural.

La Conselleria de Medi Ambient de la Junta d’Andalu-
sia ha publicat l’any 2008 l’obra Itinerarios geológicos 
por el Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra 
Nevada, que al llarg de 12 itineraris explica de forma 
planera als visitants desconeixedors de les ciències na-
turals els trets més fonamentals i els més interessants de 
la geologia d’aquesta serralada andalusa, a cavall entre 
les províncies de Granada i Almeria.

La Conselleria de Medi Ambient i Desenvolupament 
Rural del govern autònom de Castella-La Manxa ha 
publicat, també el 2008, la Guia geológica del Alto Tajo, 
una obra de divulgació del patrimoni geològic del Parc 
Natural de l’Alt Tajo, que avarca més de 105.000 hec-
tàrees de 38 municipis de les províncies de Cuenca i 
Guadalajara. Aquesta guia geològica va ser publicada 
amb el suport econòmic de la Fundació La Caixa.

Coneixedors de que el Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici és un valor turístic en alça, i 
atrau cada any a desenes de milers de turistes i de vi-
sitants cultes, interessats en la descoberta de la natura 
de les comarques del Pallars Sobirà, del Pallars Sobirà 
i de l’Alta Ribagorça i del territori d’Aran.

Vist que les destinacions turístiques de natura i de fe-
nòmens naturals curiosos, com ara per a l’observació 
d’eclipsis, l’albirament d’aus rapinyaires, etc., sota la 
direcció de guies experts en geografia, en botànica, etc., 
cada cop són més acceptades per grups familiars o fa-
mílies de mitjana edat,

Vist que la publicació d’una guia d’itineraris geològics 
del Parc pot contribuir al reconeixement del territori 
propi per part de les poblacions locals, en especials dels 
joves i dels infants, i a l’increment de la seva autoestima 
com a ciutadans de pobles de la muntanya catalana,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a programar l’elaboració dels estudis d’itineraris 
geològics d’interès al Parc Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici, i a editar amb aquests materials 
una Guia d’Itineraris Geològics del Parc.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar contactes amb The Cloisters Museum 
and Gardens de Nova York, als Estats Units, amb l’ob-
jectiu de conèixer la seva disposició a què els quatre 
sepulcres gòtics dels comtes d’Urgell que posseeixen 
siguin adquirits per la Generalitat de Catalunya i repo-
sats al seu lloc d’origen.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	i	la	publicació	d’una	guia	d’itineraris	
geològics	del	Parc	Nacional	d’Aigües-
tortes	i	Estany	de	Sant	Maurici
Tram. 250-02292/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60106 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució per a elaborar i publicar 
una guia d’itineraris geològics del Parc Nacio
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Exposició de motius

L’àmbit del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici s’estén per un territori caracteritzat per 
un substrat de materials paleozoics de la zona axial del 
Pirineu català de ponent i modelat per les glaceres del 
quaternari, que n’han cisellat i brunyit les roques plu-
tonianes, els esquistos, i les calcàries.

Els boscos, la microflora, la població lepidopterològi-
ca, els ramats d’isards, la ornitofauna... són certament 
atractius importants de l’únic parc nacional català, i 
tots aquests grups botànics i zoològics han estat motiu 
d’una gran profusió d’estudis a càrrec d’especialistes i 
de la posterior edició de guies de camp que informen 
als visitants del Parc amb inquietuds culturals, amb 
curiositat naturalista o afeccionats a l’observació de la 
naturalesa.

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici, però, no disposa de cap guia d’itineraris geològics, 
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mig enrere havia fet una descripció d’una badia immen-
sa que havia vist des del «Galeón de Manila», que va 
anomenar de Monterrey, i que va restar un bon munt 
d’anys sense que es tornés a identificar aquest magnífic 
espai geogràfic fins l’arribada de Portolà.

A Califòrnia tothom recorda i lloa Gaspar de Portolà. 
Hotels, teatres, clubs i, fins i tot, marques de promo-
ció comercial, porten el seu nom, i cada any té lloc a 
Califòrnia un festival popular de molta rellevància, la 
famosa Marcha, un seguici de 200 cavallers abillats 
com fa més de 200 anys es vestien Portolà i els Volun-
taris catalans que l’acompanyaven que recorre fidelment 
l’itinerari des de la Badia de San Diego fins al Port de 
San Francisco.

Gaspar de Portolà pertanyia a una família noble, fill de 
Francesc de Portolà i de Subirà; destacat partidari  
de l’arxiduc Carles d’Àustria, fou Baró de Castellnou 
de Montsec.

Atesa la singularitat històrica de que un personatge ca-
talà fos el descobridor i el primer Governador de les 
terres de Califòrnia,

Coneixedors de la necessitat de potenciar l’economia i 
la migrada demografia d’aquest meravellós racó del Pa-
llars Jussà fronterer amb l’Aragó, amb poblacions com 
Moror, Sant Esteve de la Sarga, Castellnou del Montsec 
i Alsamora, i que per tal d’aconseguir aquests objectius 
cal valoritzar el seu ric patrimoni natural, paisatgístic 
i cultural,

Sabedors de que la casa-castell de Gaspar de Portolà a 
Castellnou del Montsec, imponent edifici patrimonial, 
pateix un estat d’abandó alarmant,

Entenent que el projecte de vincular la figura del des-
cobridor per mar del territori de Californià amb un en-
lairat poble del Pirineu català és farcit de riquíssims 
contrastos històrics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Elaborar una diagnosi de les deficiències estructurals 
de la casa-castell de Gaspar de Portolà a Castellnou del 
Montsec.

2. Redactar un avantprojecte d’usos d’aquest imponent 
edifici que ressalti la figura de Gaspar de Portolà, des-
cobridor de Califòrnia.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	diagnosi	
tècnica	i	la	definició	d’usos	de	la	casa	
castell	de	Gaspar	de	Portolà,	de	Cas-
tellnou	del	Montsec,	a	Sant	Esteve	de	
la	Sarga	(Pallars	Jussà)
Tram. 250-02293/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60107 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa de la Comissió Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució sobre una necessària diag
nosi tècnica i proposta d’usos de la casacastell 
de Gaspar de Portolà al poble de Castellnou del 
Montsec, municipi de Sant Esteve de la Sarga 
(Pallars Jussà)

Exposició de motius

Castellnou del Montsec és una bellíssima població del 
Pallars Jussà des d’on es poden veure en tot el seu es-
plendor les carenes del Pirineu ribagorçà que enllacen 
Catalunya i Aragó. El poble, ubicat al cim d’un turó, 
presenta encara una part de les muralles que confor-
maven la vila closa. Davant d’un casalot imponent s’hi 
pot llegir gravat en una placa «Aquí hi va néixer l’any 
1718 Gaspar de Portolà i Rovira, descobridor de Cali-
fòrnia». Aquest descobridor també va ser el fundador 
de les ciutats de San Diego i Monterrey, i governador 
de l’Alta i la Baixa Califòrnia de 1767-1770.

Diversos pobles i viles de les Terres de Ponent catalanes 
es disputen el bressol, el lloc de naixement d’aquest in-
teressant personatge català: Castellnou del Montsec, al 
Pallars Jussà, així com la vila de Balaguer i els pobles 
d’Os de Balaguer i Àger, aquests tres a la comarca de 
la Noguera.

Existeixen diverses escultures de Gaspar de Portolà 
erigides a Catalunya: la de l’esmentada població de 
Castellnou del Montsec, vora la seva casa-castell, la de 
la plaça Pau Casals de Balaguer (la Noguera), o el grup 
escultòric del Passeig de Ronda de Lleida, obra expres-
sionista de l’escultor Jaume Perelló. I a la pròpia Cali-
fòrnia, a Linda Mar Beach, es va erigir una escultura 
del descobridor obra de Josep M. Subirachs.

El descobriment de Califòrnia, una part de la qual for-
ma part dels Estats Units, és un dels fets menys cone-
guts de tota la conquesta d’Amèrica. Al segle xviii, les 
terres de Califòrnia havien estat gairebé inexplorades. 
Un navegant espanyol, Sebastián Vizcaíno, un segle i 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	vigilàn-
cia	del	paratge	del	massís	del	Farell
Tram. 250-02295/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60109 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Jordi Turull i Negre, 
i Lluís M. Corominas i Díaz, diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució

Exposició de motius

El departament d’Interior ha impulsat la instal·lació de 
càmeres que han de substituir els guaites humans a les 
muntanyes del Farell, una zona d’especial protecció i 
que a més fa una important funció de connector bio-
lògic.

Els ajuntament afectats han manifestat el seu males-
tar amb el departament d’Interior per la seva forma de 
procedir, atès que ni els hi han donat cap explicació ni 
han sol·licitat cap permís. Tanmateix i atesa la singula-
ritat del paratge l’ajuntament reclama que en una fase 
inicial es puguin mantenir la presència de guaites a la 
muntanya del Farell.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a informar i acordar amb els ajuntaments quin 
terme municipal limita la muntanya del Farell, i a esta-
blir les mesures i els recursos destinats a la vigilància 
del paratge de la muntanya del Farell.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Jordi 
Turull i Negre, diputat del G. P. de CiU; Lluís M. Coro-
minas i Díaz, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	declara-
ció	del	cementiri	municipal	de	Cardedeu	
(Vallès	Oriental)	com	a	bé	cultural	d’in-
terès	nacional
Tram. 250-02294/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 60108 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució

Exposició de motius

Una de les constants de tot país ha de ser entre d’altres la 
de distingir, ressaltar i difondre aquells bens rellevants 
mobles i immobles que arreu del territori acaben con-
formant el seu patrimoni cultural. El nostre país sorto-
sament és un país ric i divers pel que fa al seu patrimo-
ni cultural tant material com immaterial. I ho és entre 
moltes altres coses, també per la presència capil·lar al 
conjunt del territori de mostres i de presència d’elements 
singulars en aquest àmbit.

L’Ajuntament de Cardedeu (Vallès Oriental) vol que es 
declari el seu cementiri municipal Bé Cultural d’Interès 
Nacional.

La singularitat i exclusivitat d’aquet cementiri recau en 
que és l’únic cementiri obra del reconegut arquitecte 
Manel Raspall i és una mostra molt evident del pas del 
modernisme al noucentisme.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a la 
petició de l’ajuntament de Cardedeu (Vallès Oriental) 
per tal que el seu cementiri municipal, obra de l’arqui-
tecte Manel Raspall, pugui ser declarat bé cultural d’in-
terès nacional, d’acord amb el que preveu la llei 9/1993, 
de 30 de setembre.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta de resolució

Parlament de Catalunya insta el Govern a concedir crè-
dits extraordinaris a les empreses afectades, tenint com 
aval les quantitats retingudes a Cuba, per tal de poder 
afrontar la situació i mantenir l’activitat empresarial i 
els llocs de treball, mentre no es resolgui la manca de 
divises per part dels banc cubans.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola M. Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIó PER A ENCO-
MANAR UN INFORME A LA SINDICATURA 
DE COMPTES O ALTRES ACTUACIONS

Proposta	de	resolució	d’encàrrec	a	la	
Sindicatura	de	Comptes	de	l’elabora-
ció	d’un	informe	de	fiscalització	relatiu	
a	l’empresa	Hotel	Miramar,	SA,	corres-
ponent	als	exercicis	2006,	2007,	2008	i	
2009
Tram. 253-00003/08

Presentació
Daniel Sirera i Bellés, juntament amb 13 
altres diputats del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 60050)

A la Mesa del Parlament

Daniel Sirera i Bellés, Maria Dolors Montserrat i Cu-
lleré, Josep Llobet Navarro, Montserrat Nebrera Gon-
zález, M. Belén Pajares i Ribas, Àngels Olano Garcia, 
Carina Mejías i Sánchez, Jordi Montanya i Mias, Juan 
Bertomeu i Bertomeu, Enric Millo i Rocher, Francesc 
Vendrell i Bayona, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna 
i Vivas i Rafael López i Rueda, diputades i diputats del 
Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que disposa l’article 168.2 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent proposta de resolució perquè sigui 
substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes.

Exposició de motius

La Sindicatura de Comptes de Catalunya, és el màxim 
òrgan de fiscalització econòmic i financer del sector 
públic de Catalunya.

Recentment s’ha tingut coneixement de l’embargament 
per part d’un banc alemany de dos establiments turístics 
de la ciutat de Barcelona. Aquesta és una mala notí-
cia pel desenvolupament a Catalunya d’un turisme de 
qualitat i pel compliment dels objectiu estratègics de 
les polítiques públiques de la Generalitat de millorar la 
qualitat de l’oferta turística catalana.

Proposta	de	resolució	sobre	les	empre-
ses	catalanes	a	Cuba
Tram. 250-02296/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 60110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Unió 
Europea

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent:

Proposta de resolució sobre empreses catalanes 
a Cuba

Exposició de motius

En data 15 de juny varem ser coneixedors de la difícil 
situació creada entre empresaris catalans que expor-
ten materials diversos a Cuba i tenen bloquejats els 
pagaments corresponent als seus serveis en bancs de 
la Illa.

Prop de 40 petites i mitjanes empreses catalanes dedi-
cades a l’exportació, entre d’altres països, a Cuba varen 
ser avisats al mes de desembre que trigarien un temps 
indeterminat a què se’ls pogués transferir els pagaments 
ja rebuts pels seus serveis des dels comptes dels bancs 
cubans, a on els ingressaven els esmentats pagaments, 
als seus comptes corrents dels bancs de Catalunya, per 
manca de divises.

El procediment emprat era que en comptes corrents de 
bancs cubans, titulars dels quals eren les esmentades 
empreses, s’ingressava el pagament dels seus serveis 
amb moneda cubana. Poc després aquests diners eren 
transferits en dòlars als seus comptes corrents als bancs 
de Catalunya.

La manca de divises dels bancs cubans ha fet impossible 
aquestes transaccions, de manera que aquestes empreses 
es troben des del mes de desembre del 2008 amb diners 
retinguts als seus comptes a Cuba. Aquest fet els ha 
portat a una situació econòmicament inviable que fa 
perillar la seva permanència com empreses així com la 
seva plantilla del voltant de 3.500 treballadors.

El cert és que els bancs cubans han assegurat que aques-
ta és una situació conjuntural i que totes les empreses 
cobraran, però la seva condició de petites i mitjanes 
empreses no els permet esperar més temps.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, presenta la següent:
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dicatura de Comptes, i llurs modificacions posteriors, 
procedeixi a l’elaboració d’un informe de fiscalització 
referent a la societat Hotel Miramar, SA, participada 
per l’Ajuntament de Barcelona, corresponent al període 
2006-2009 que inclogui els extrem següents: 

a) La totalitat de les despeses dutes a terme per l’em-
presa «Hotel Miramar, SA», tant les despeses generals 
com d’altres despeses computables, així com la gestió 
dels ingressos de la societat.

b) La situació patrimonial i financera.

c) La totalitat dels expedients de contractació, en el 
sentit d’incloure tant els referents a la contractació de 
personal com els referents a la globalitat de les inversi-
ons dutes a terme.

d) Les inversions, transferències de capital, pagaments, 
subvencions o préstecs rebuts per la societat procedents 
de l’Ajuntament de Barcelona o les empreses que en 
depenen.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2009

Daniel Sirera, Dolors Montserrat, Josep Llobet, Rafael 
Luna, Jordi Montanya, J. Enric Millo, Montserrat Ne-
brera, Joan Bertomeu, Belén Pajares, Carina Mejías, 
Santi Rodríguez, Francesc Vendrell, Àngels Olano, 
Rafael López

Acord: admissió a tràmit i tramesa a la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes, Mesa del Parlament, 
22.09.2009. 

Procediment: l’establert als articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2009 al 07.10.2009).

Finiment del termini: 08.10.2009; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.09.2009.

Un d’aquests dos establiments està participat per l’Ajun-
tament de Barcelona a través de l’empresa Hotel Mira-
mar S.A. La participació de l’esmentada corporació és 
del 10% a través de l’empresa 100% municipal Barce-
lona Serveis Municipals (BSM) i l’Ajuntament és també 
el propietari dels terrenys sobre els quals està edificat 
l’Hotel.

L’esmentada empresa participada per l’Ajuntament de 
Barcelona, acumula unes pèrdues en els darrers tres 
anys de més de 10 milions d’euros, el que fa témer que 
la gestió en aquest període no ha estat la correcte. Una 
part d’aquestes pèrdues han de ser cobertes amb recur-
sos públics que provenen dels impostos dels ciutadans 
i de les subvencions i transferències que la Generalitat 
realitza als ens locals, en aquest cas concret a l’Ajunta-
ment de Barcelona.

Les pèrdues acumulades a Hotel Miramar, SA en tan 
poc espai de temps, les operacions financeres realitza-
des i la depreciació de la inversió feta per l’Ajuntament 
de Barcelona fa necessari fiscalitzar la gestió d’una 
empresa amb participació pública, encara que aquesta 
sigui minoritària.

En aquest context, doncs, i amb l’objectiu de garantir 
que la gestió dels recursos públics per part d’empreses 
amb participació pública com és el cas que ens referim, 
es fa del tot, necessari fiscalitzar els comptes de l’em-
presa Hotel Miramar, SA participada per l’Ajuntament 
de Barcelona. Per aquest motiu, el Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, en compliment del 
principi de transparència que informa i ha de regir la 
gestió pública, considera convenient instar al màxim 
òrgan fiscalitzador dels comptes de les Administraci-
ons i les entitats públiques de Catalunya, la Sindicatura 
de Comptes, a què emeti un informe de fiscalització 
en relació a l’empresa Hotel Miramar, SA en el sentit 
següent: 

a) Fiscalitzar la totalitat de les despeses dutes a terme 
per l’empresa Hotel Miramar, SA, tant les despeses ge-
nerals com d’altres despeses computables, així com la 
gestió dels ingressos d’aquesta societat.

b) La situació patrimonial i financera.

c) La totalitat dels expedients de contractació, en el 
sentit d’incloure tant els referents a la contractació de 
personal com els referents a la globalitat de les inversi-
ons dutes a terme.

d) Les inversions, transferències de capital, pagaments, 
subvencions o préstecs rebuts per la societat procedents 
de l’Ajuntament de Barcelona o les empreses que en 
depenen.

I tot això referent al període 2006 a 2009, ambdós in-
closos.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya a què, de conformitat amb 
el que disposa la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sin-
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4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Renúncia	del	Sr.	Josep	Varela	i	Serra	a	
la	condició	de	membre	del	Consell	So-
cial	de	la	Universitat	de	Lleida

Presidència del Parlament

Faig avinent que amb data del 20 de juliol de 2009 el 
senyor Josep Varela i Serra va renunciar a la condició de 
membre del Consell Social de la Universitat de Lleida, 
càrrec per al qual havia estat elegit pel Parlament en 
la sessió plenària tinguda el dia 18 de febrer de 2004, 
d’acord amb els articles 81 i 82 i la disposició transitòria 
primera de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universi-
tats de Catalunya.

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2009

4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició	del	Ple	del	Parlament
Tram. 396-00001/08

Accés al ple exercici de la condició de par-
lamentària

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 22 de 
setembre de 2009, ha pres nota de la credencial expedi-
da el dia 16 de setembre de 2009 per la Junta Electoral 
Central, en favor de la Sra. Carmen de Rivera Pla, que 
substitueix el Sr. Antonio Robles Almeida.

Atès que la diputada Sra. Carmen de Rivera Pla ha com-
plert els requisits que estableix l’article 16.1 del Regla-
ment  (credencial: reg. 60092; promesa/jurament de la 
CE i de l’EAC: reg. 60111; declaració d’activitats i béns: 
reg. 60112 i 60113), la Mesa del Parlament ha constatat 

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	15/2009,	referent	a	la	Mancomu-
nitat	Intermunicipal	de	Cerdanyola	del	
Vallès	-	Ripollet	-	Montcada	i	Reixac,	
corresponent	al	2007
Tram. 258-00027/08

Obertura del procediment i encàrrec a la 
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.09.2009.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes pot 
ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Termini per a demanar la presentació de 
l’informe

Termini: 15 dies (del 29.09.2009 al 20.10.2009).

Finiment del termini: 21.10.2009; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.09.2009.
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cina de Correus al barri del Poblenou de Pineda de Mar 
(Maresme)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Montserrat Nebrera González

D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, s’emet informe 
de compliment de la Resolució 431/VIII, que instava el 
Govern de la Generalitat a: 

A continuar fent les gestions necessàries davant els 
organismes competents per tal d’obrir una oficina de 
Correus al barri del Poblenou, de Pineda de Mar (Ma-
resme), adequada a les seves necessitats.

L’Administració pública ha de garantir el servei de cor-
reus i telègrafs per a tots els ciutadans i les ciutadanes, 
atesa la seva naturalesa de servei públic, tot i les difi-
cultats per arribar, en moltes ocasions, a zones aïllades, 
urbanitzacions, municipis agregats, etc. i a la manca 
endèmica de mitjans tècnics i personals suficients que 
pateix aquest servei.

Tot i que la gestió del servei públic de Correus, així con 
el seguiment periòdic i la supervisió del funcionament i 
cobertura de les activitats postals (tant en l’àmbit rural 
com en d’altres) correspon a l’Administració General de 
l’Estat, en reiterades ocasiones el Govern de la Genera-
litat s’ha adreçat al Ministeri de Foment del Govern de 
l’Estat, informant-lo de les diverses Resolucions apro-
vades pel Parlament de Catalunya, a través de les quals 
s’insta a fer les gestions oportunes perquè el servei de 
correus i telègrafs adopti les mesures necessàries, mit-
jançant la millora de les dotacions tècniques i humanes, 
per tal que el servei que presta en determinats municipis 
no continuï ocasionant problemes als seus habitants.

Com a precedents més immediats, és interessant desta-
car que el Parlament ja va aprovar, durant la VI Legis-
latura, la Resolució 793/VI, sobre la millora de la pres-
tació del servei de correus; la Resolució 794/VI, sobre 
la millora del servei de correus a Palafolls (Maresme) i, 
especialment, la Resolució 795/VI, sobre la millora del 
servei de correus de Pineda de Mar (Maresme).

La passada legislatura es va aprovar la Resolució 156/
VII, sobre la prestació del servei de correus a Tordera 
(Maresme), en compliment de la qual el conseller de 
Relacions Institucionals i Participació es va adreçar a 
llavors ministra de Foment del Govern de l’Estat per 
traslladar-li el seu contingut.

Finalment, aquesta legislatura es va aprovar la Resolu-
ció 271/VIII, que instava el Govern de la Generalitat a 
fer les gestions pertinents davant el Ministeri de Foment 
del Govern de l’Estat espanyol perquè la Sociedad Es-
tatal Correos y Telégrafos, SA efectuï una renovació 
general de les bústies i n’incrementi el nombre en els 
municipis de la demarcació de Tarragona, especialment 
a les capi tals de comarca, amb l’objectiu de facilitar 
la recollida de les cartes, en compliment de la qual es 
va trametre una carta a la llavors Ministra de Foment 
informant-la del contingut de la Resolució aprovada al 
Parlament de Catalunya, per al seu coneixement i ateses 
les seves competències en la matèria.

i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició 
de parlamentària.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2009 

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

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició	del	Grup	Mixt
Tram. 399-00002/08

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 60229 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa del Parlament

Carmen de Rivera Pla, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Mixt. 

I perquè així consti, ho signa al Palau del Parlament el 
dia 21 de setembre de 2009

Carmen de Rivera Pla Vist-i-plau
 Albert Rivera Díaz
 Portaveu del Grup Mixt

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
431/VIII,	sobre	l’obertura	d’una	oficina	
de	Correus	al	barri	del	Poblenou	de	Pi-
neda	de	Mar	(Maresme)
Tram. 290-00377/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 60087 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa de la Comissió

Número d’niciativa:  290-00377/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 431/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre l’obertura d’una ofi-
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	
48/VIII,	sobre	la	situació	de	la	sanitat	
pública
Tram. 390-00048/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 60130 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00048/08

Sobre: Control compliment de la Moció 48/VIII, sobre 
la situació de la sanitat pública

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 48/VIII, sobre la situació de 
la sanitat pública (núm. de tram. 390-00048/08), us 
informo del següent: 

D’acord amb el compromís adoptat amb el Parlament, 
es continua elaborant un informe semestral on es fa ba-
lanç de l’estat de situació dels equipaments i les infraes-
tructures sanitàries previstes per al període 2004-2012 
al pla d’inversions Horitzó 2012, en el què s’informa de 
l’estat d’execució del pla d’inversions en equipaments de 
salut a través d’indicador de seguiment global i també 
s’inclou informació de detall de les noves actuacions 
incorporades en el pla d’execució d’inversions, de les 
actuacions que han finalitzat i estan disponibles i de les 
novetats en quant a l’estat de situació de la tramitació 
de les actuacions.

Des de l’informe corresponent al tancament de l’any 
2008, s’han assenyalat quines son les actuacions difoses 
per mitjà del fullet Mil dies invertint en salut, publicat 
a l’agost del 2006, per facilitar la seva identificació i 
seguiment.

El proper informe, corresponent al balanç del primer se-
mestre de l’any 2009, s’ha fet públic a través de la web del 
CatSalut –d’acord amb el calendari acordat amb el Par-
lament: http://www10.gencat.net/catsalut/cat/servcat_ 
horitzo2012.htm 

S’han dut a terme totes les accions legals per tal de po-
der procedir a una nova adjudicació de les obres d’equi-
paments sanitaris afectats per la fallida de l’empresa 
adjudicatària. En concret, l’empresa publica GISA ha 
adjudicat de nou les obres de les dos actuacions afecta-
des per la fallida de l’empresa Tiferca: 

– CAP-06372 - CAP Igualada. Resta d’obra pendent 
d’e xecutar: 

Construccions Baldó: 1.269.097 euros

A banda de l’anteriorment dit, m’he adreçat novament 
al Ministeri de Foment per informar el Ministre, senyor 
José Blanco López, del contingut de la Resolució apro-
vada al Parlament de Catalunya per al seu coneixement 
i ateses les seves competències en la matèria.

A l’annex hi consta una còpia de l’esmentada carta.

Barcelona, 17 de setembre de 2009 

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
441/VIII,	sobre	la	introducció	en	les	ba-
ses	del	projecte	Ecojoguina	del	reque-
riment	de	l’opció	idiomàtica	del	català	
en	els	menús	i	les	aplicacions	de	les	jo-
guines
Tram. 290-00387/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 60020 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.09.2009

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00387/08

Sobre: Control de compliment de la Resolució 441/VIII, 
sobre la introducció en les bases del projecte Ecojogui-
na del requeriment de l’opció idiomàtica del català en 
els menús i les aplicacions de les joguines.

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 441/VIII (N. T. 
290-00387/08), us informo que, evidentment, en les ba-
ses del propers convenis Ecojoguina s’introduirà el re-
queriment que les empreses incloguin l’opció idiomàtica 
del català en els menús i aplicacions de les joguines.

Barcelona, 8 de setembre de 2009

Josep Huguet i Biosca
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
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Control	del	compliment	de	la	Moció	
58/VIII,	sobre	el	règim	electoral
Tram. 390-00058/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009

Control	del	compliment	de	la	Moció	
59/VIII,	sobre	la	política	de	mitjans	de	
comunicació	en	el	nou	marc	legal
Tram. 390-00059/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009

Control	del	compliment	de	la	Moció	
60/VIII,	sobre	la	política	amb	relació	a	
la	temporada	turística
Tram. 390-00060/08

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009

– CAP-06516 - CAP Sant Salvador (Tarragona). Resta 
d’obra pendent d’executar: 

Tau Ingenieria y Construcciones Especiales, SA: 
1.112.396 euros

Barcelona, 21 de setembre de 2009 

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control	del	compliment	de	la	Moció	
56/VIII,	sobre	el	pla	econòmic	i	finan-
cer	de	reequilibri	pressupostari	i	la	
revisió	de	les	principals	magnituds	
pressupostàries
Tram. 390-00056/08

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009

Control	del	compliment	de	la	Moció	
57/VIII,	sobre	les	finances	de	la	Ge-
neralitat
Tram. 390-00057/08

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	d’E-
conomia,	Finances	i	Pressupost	amb	el	
conseller	d’Economia	i	Finances	sobre	
l’elaboració	de	l’informe	relatiu	als	es-
tudis	i	els	dictàmens	contractats	per	la	
Generalitat	el	2007
Tram. 355-00121/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Economia i Finances (reg. 60119).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 18.09.2009.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 35 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 22.09.2009 
(DSPC-C 626).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	la	degana	del	Col-
legi	de	Politòlegs	i	Sociòlegs	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
consultes	populars	per	via	de	referèn-
dum	de	Catalunya
Tram. 353-00622/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.09.2009 (DSPC-C 626).

Control	del	compliment	de	la	Moció	
61/VIII,	sobre	el	sistema	financer	i	l’e-
ventual	procés	de	fusió	de	caixes	d’es-
talvi
Tram. 390-00061/08

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 22.09.2009

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	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	el	Pacte	nacional	per	a	
les	infraestructures
Tram. 354-00278/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 59986).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territorial, 
sessió del 22.09.2009.



Núm. 540 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 de setembre de 2009

59

INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	de	Jordi	Barrat	i	Esteve,	
professor	titular	de	dret	constitucional	
de	la	Universitat	d’Alacant,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	consultes	populars	
per	via	de	referèndum	de	Catalunya
Tram. 353-00626/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.09.2009 (DSPC-C 626).

Compareixença	de	Xavier	Arbós	i	Ma-
rin,	catedràtic	de	dret	constitucional	de	
la	Facultat	de	Dret	de	la	Universitat	de	
Girona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
consultes	populars	per	via	de	referèn-
dum	de	Catalunya
Tram. 353-00627/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 54 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.09.2009 (DSPC-C 623).

Compareixença	de	Joaquim	Brugué	i	
Torruella,	catedràtic	de	ciència	políti-
ca	i	de	l’administració	de	la	Universitat	
Autònoma	de	Barcelona,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	consultes	populars	
per	via	de	referèndum	de	Catalunya
Tram. 353-00628/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 54 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.09.2009 (DSPC-C 623).

Compareixença	del	director	del	Centre	
d’Estudis	d’Opinió	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	consultes	populars	per	
via	de	referèndum	de	Catalunya
Tram. 353-00623/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.09.2009 (DSPC-C 626).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	con-
sultes	populars	per	via	de	referèndum	
de	Catalunya
Tram. 353-00624/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 54 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.09.2009 (DSPC-C 623).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	Catalana	de	Municipis	i	Co-
marques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	consultes	populars	per	via	de	refe-
rèndum	de	Catalunya
Tram. 353-00625/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 54 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.09.2009 (DSPC-C 623).



28 de setembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 540

60

INFORMACIó

4.55.15.

Compareixença	de	Miquel	Roca	Ju-
nyent,	advocat,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	consultes	populars	per	via	de	
referèndum	de	Catalunya
Tram. 353-00632/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.09.2009 (DSPC-C 626).

Compareixença	d’Alfons	López	Tena,	
notari	i	vocal	de	l’Observatori	de	Dret	
Privat	de	Catalunya,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	consultes	populars	per	
via	de	referèndum	de	Catalunya
Tram. 353-00633/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 54 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.09.2009 (DSPC-C 623).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió	plenària	núm.	62

Convocada per al dia 29 de setembre de 
2009

Presidència del Parlament

D’acord amb els articles 63.2 i 3 i 132 del Reglament, 
us convoco a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

29 de setembre de 2009

17.00 h

Saló de Sessions

Compareixença	de	Joan	Botella	Corral,	
catedràtic	de	ciència	política	de	la	Fa-
cultat	de	Ciències	Polítiques	i	Sociolo-
gia	de	la	Universitat	Autònoma	de	Bar-
celona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
consultes	populars	per	via	de	referèn-
dum	de	Catalunya
Tram. 353-00629/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 54 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.09.2009 (DSPC-C 623).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Ajuntament	de	Palamós	i	d’una	repre-
sentació	de	la	Plataforma	Salvem	Cas-
tell	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
consultes	populars	per	via	de	referèn-
dum	de	Catalunya
Tram. 353-00630/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.09.2009 (DSPC-C 626).

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Ajuntament	de	Begues	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	consultes	populars	
per	via	de	referèndum	de	Catalunya
Tram. 353-00631/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 55 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.09.2009 (DSPC-C 626).
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3. Fixar el termini per prendre possessió de la nova pla-
ça en tres dies hàbils, llevat que per causes justificades 
en necessitats del servei i apreciades lliurement per la 
secretària general, es concedeixi una pròrroga fins a un 
màxim de 20 dies més. Els terminis es comptaran a par-
tir de la data de notificació de la resolució d’assignació 
del nou lloc de treball.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via adminis-
trativa, les interessades poden interposar recurs potesta-
tiu de reposició davant el síndic major de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, en el termini d’un mes a 
comptar a partir de l’endemà de la seva notificació, o bé 
recurs contenciós administratiu, davant la Sala Conten-
ciosa Administra tiva del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC. 
Igualment, les interessades poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Barcelona, 17 de setembre de 2009

Joan Colom i Naval
Síndic major

Annex

Nom i cognoms: Vanessa Espinosa Pedrosa

DNI núm.: 46 357 421 R

Lloc de treball: Àrea de Contractació Administrativa i 
Règim Interior

Grup: A1/A2

Nivell de destinació: 22

Nom i cognoms: Georgina Tomàs i Fuster

DNI núm.: 37 284 082 R

Lloc de treball: Àrea de Serveis Lingüístics

Grup: A2

Nivell de destinació: 22

Ordre del dia

Debat sobre l’orientació política general del Govern. 
Tram. 255-00005/08. Junta de Portaveus. Substancia-
ció.

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2009

4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Resolució	del	17	de	setembre	de	2009,	
per	la	qual	es	resol	la	convocatòria	de	
concurs	de	mèrits	per	a	la	provisió	dels	
llocs	de	treballs	vacants	de	l’Àrea	de	
Contractació	Administrativa	i	Règim	In-
terior	i	de	l’Àrea	de	Serveis	Lingüístics,	
del	grup	A2	de	la	Sindicatura	de	Comp-
tes	de	Catalunya
Reg. 60230

Resolució del 17 de setembre de 2009, per la qual 
es resol la convocatòria de concurs de mèrits per 
a la provisió dels llocs de treballs vacants de 
l’Àrea de Contractació Administrativa i Règim 
Interior i de l’Àrea de Serveis Lingüístics, del 
grup A2 de la Sindicatura de Comptes de Cata
lunya

Atesa la resolució d’11 de maig de 2009, de convocatò-
ria de concurs de mèrits per a la provisió dels llocs de 
treball vacants de l’Àrea de Contractació Administrativa 
i Règim Interior i de l’Àrea de Serveis Lingüístics de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya del grup A2. 
(DOGC núm. 5382 de 19.05.2009).

Vista la proposta d’assignació de llocs de treball efectu-
ada per la Junta de Mèrits de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya, d’acord amb els llocs de treball que s’han 
convocat.

Un cop verificat que es compleixen les condicions i els 
requisits que estableixen les bases de la convocatòria 
del concurs de mèrits esmentat i en ús de les atribucions 
que em confereix l’article 16.d de la Llei 6/1984, del 5 
de març, modificada per la Llei 15/1991, del 4 de juliol, 
i per la Llei 7/2002, del 25 d’abril.

Resolc: 

1. Destinar les funcionàries que figuren en l’annex 
d’aquesta Resolució en els llocs de treball de l’Àrea de 
Contractació Administrativa i Règim Interior i de l’Àrea 
de Serveis Lingüístics de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya del grup A2 de titulació que s’especifica.

2. Notificar aquesta Resolució a les interessades i pu-
blicar-la en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.
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Cessament	d’un	funcionari	de	carrera	

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 22.09.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del 27 de març de 
1996, va acordar nomenar el lletrat del Parlament Fran-
cesc Pau i Vall director d’Estudis Parlamentaris.

Atès el que disposen els articles 2 i 15.2 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya 
respecte a les atribucions corresponents a la secretària 
general i a la competència per a proposar el nomena-
ment dels directors o caps de departament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Primer. Fer cessar el lletrat del Parlament Francesc Pau 
i Vall com a director d’Estudis Parlamentaris, a partir 
del dia 1 d’octubre de 2009, per canvi de destinació, tot 
agraint-li els serveis prestats.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 
estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Cessament	d’un	funcionari	de	carrera

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 22.09.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del 27 de març de 
2007, va acordar nomenar el lletrat del Parlament An-
toni Bayona i Rocamora director de l’Oficina de Dret 
Comparat i de Relacions Interparlamentàries.

Atès el que disposen els articles 2 i 15.2 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya 
respecte a les atribucions corresponents a la secretària 
general i a la competència per a proposar el nomena-
ment dels directors o caps de departament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Primer. Fer cessar el lletrat del Parlament Antoni Ba-
yona i Rocamora com a director de l’Oficina de Dret 
Comparat i de Relacions Interparlamentàries, a partir 
del dia 1 d’octubre de 2009, per canvi de destinació, tot 
agraint-li els serveis prestats.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 
estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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Nomenament	d’un	funcionari	de	carrera	

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 22.09.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del 27 de març de 
1996, va acordar nomenar el lletrat del Parlament Fran-
cesc Pau i Vall director d’Estudis Parlamentaris.

Atès el que disposen els articles 2 i 15.2 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya 
respecte a les atribucions corresponents a la secretària 
general en matèria de personal i a la competència per 
a proposar el nomenament dels directors o caps de de-
partament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Primer. Nomenar el lletrat del Parlament Francesc Pau 
i Vall director de l’Oficina de Dret Comparat i de Rela-
cions Interparlamentàries, amb els drets i deures inhe-
rents al càrrec, a partir del dia 1 d’octubre de 2009.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 
estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Nomenament	d’un	funcionari	de	carrera	

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 22.09.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del 27 de març de 
2007, va acordar nomenar el lletrat del Parlament An-
toni Bayona i Rocamora director de l’Oficina de Dret 
Comparat i de Relacions Interparlamentàries.

Atès el que disposen els articles 2 i 15.2 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya 
respecte a les atribucions corresponents a la secretària 
general en matèria de personal i a la competència per 
a proposar el nomenament dels directors o caps de de-
partament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Primer. Nomenar el lletrat del Parlament Antoni Bayo-
na i Rocamora director d’Estudis Parlamentaris, amb 
els drets i deures inherents al càrrec, a partir del dia 1 
d’octubre de 2009.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 
estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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Reingrés	al	servei	actiu	d’una	funcionà-
ria	de	carrera

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 22.09.2009

Secretaria General

Per acord de la Mesa del Parlament, del 25 d’octubre 
de 2005, Maria Eugènia Pigem i Palmés, funcionària 
tècnica de protocol del Parlament de Catalunya, va és-
ser declarada en la situació administrativa d’excedència 
voluntària per interès particular.

El 21 de juliol de 2009, Maria Eugènia Pigem i Palmés 
va sol·licitar reingressar al servei actiu com a tècnica 
de protocol del Parlament, en virtut del que estableixen 
els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya.

Vist l’Acord de la Mesa del Parlament del 14 d’octubre 
de 2008, pel qual es va modificar la relació de llocs de 
treball del Parlament, i vist que es van modificar les 
places de tècnic o tècnica de protocol.

Vist que Maria Eugènia Pigem i Palmés compleix les 
condicions necessàries per a ocupar el lloc de treball de 
tècnica de protocol resultant de la reestructuració.

Vist que el Departament de Relacions Parlamentàries i 
Projecció Institucional disposa actualment d’un lloc de 
treball de tècnica de protocol vacant.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Primer. Autoritzar el reingrés al servei actiu de Maria 
Eugènia Pigem i Palmés, funcionària tècnica de proto-
col del Parlament, i adscriure-la provisionalment a un 
lloc de treball de tècnica de protocol, grup A1, nivell 13, 
a partir de l’1 d’octubre de 2009, i fins que es proveeixi 
de manera reglamentària.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 
estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 

Cessament	d’una	funcionària	interina

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 22.09.2009

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del 28 d’octubre de 
2008, va acordar nomenar Maria Agustí i Soler interina 
tècnica de protocol i adscriure-la a un lloc de treball de 
tècnica de protocol, grup A1, nivell 13, del Departament 
de Relacions Parlamentàries i Projecció Institucional, a 
partir del dia 1 de novembre de 2008.

Vist que, amb data del 21 de juliol de 2009, la funcionària 
tècnica de protocol en situació administrativa d’excedèn-
cia voluntària per interès particular ha sol·licitat el rein-
grés al servei actiu a partir de l’1 d’octubre de 2009.

Vist el que disposa l’article 55.3 dels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Primer. Fer cessar Maria Agustí i Soler com a funcio-
nària interina tècnica de protocol del Departament de 
Relacions Parlamentàries i Projecció Institucional del 
Parlament, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2009.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que 
estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2009

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Credencial	de	la	diputada	María	del	Car-
men	de	Rivera	Pla

Presentació
Reg. 60092 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 22.09.2009

Credencial de diputada autonómica

D. Antonio Martín Valverde, Presidente de la Junta 
Electoral Central, expido la presente credencial expre-
siva de que ha sido designada diputada autonómica del 
Parlamento de Catalunya

Doña María del Carmen de Rivera Pla

por estar incluída en la lista de candidatos presentada 
por Ciutadans - Partido de la Ciudadanía a las eleccio-
nes autonómicas de 1 de noviembre de 2006, en sustitu-
ción, por renuncia, de Don Antoni Robles Almeida.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de 
Catalunya, expido la presente en Madrid, a 16 de sep-
tiembre de 2009.

Antonio Martín Valverde
Presidente de la Junta Electoral Central


