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1. TramiTacions closes amb TexT apro·
vaT o closes en la formulació

1.01. lleis i altres normes

1.01.01. lleis

Llei de mesures fiscals, financeres, i ad-
ministratives
Tram. 200-00072/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 607) p. 9

1.10. resolucions

Resolució 582/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació de la capacitat de tractament 
de l’estació depuradora d’aigües residuals de Seri-
nyà (Pla de l’Estany)
Tram. 250-02310/08
Adopció p. 9

Resolució 583/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre els treballs de millorament del desguàs 
hidràulic de les rieres de Vall d’en Burg i de Blanes, 
al municipi de Blanes (Selva)
Tram. 250-02066/08
Adopció p. 10

Resolució 584/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
12/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, 
corresponent al 2005
Tram. 256-00057/08
Adopció p. 10

Resolució 585/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
13/2009, referent a la contractació de serveis externs 
en hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pú-
blica, corresponent al 2006
Tram. 256-00058/08
Adopció p. 11

Resolució 586/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
16/2009, referent al programa pressupostari «Ser-
veis complementaris a l’educació» (424), del Depar-
tament d’Educació, corresponent al 2007
Tram. 256-00059/08
Adopció p. 11

Resolució 587/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
18/2009, referent al Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació, corresponent al 
2006
Tram. 256-00061/08
Adopció p. 12

Resolució 607/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual es crea la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 252-00007/08
Acord de creació pel Parlament p. 12

2. TramiTacions closes per rebuig, re·
Tirada, canvi o decaïmenT

2.10. procediments que es clouen amb l’adop·
ció de resolucions

2.10.25. propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de tanques de seguretat al tram entre Reus i Cam-
brils de la carretera TV-3141
Tram. 250-02093/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la reparació 
dels talussos de l’autovia A-2 a Montmaneu (Anoia) i 
el finançament del cost dels peatges en els trajectes 
alternatius mentre durin les obres
Tram. 250-02104/08
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una àrea empresarial estratègica a Ripoll
Tram. 250-02110/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’adquisició i la 
promoció, per mitjà de l’Institut Català del Sòl, de les 
parcel·les del nou sector industrial de la Barricona, 
de Ripoll
Tram. 250-02111/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre els canvis en 
els sistemes de finançament extrapressupostari de 
les infraestructures
Tram. 250-02117/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la restricció del 
pas de camions pel túnel de Bracons
Tram. 250-02124/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució de suport a la candi-
datura d’Igualada i Òdena (Anoia) per a l’emplaça-
ment de l’aeroport corporatiu de Catalunya
Tram. 250-02142/08
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per al millorament i la coordinació dels ser-
veis públics de transport a l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-02145/08
Rebuig p. 14
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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
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la reducció del 
temps d’espera entre la sol·licitud i el pagament de 
prestacions i ajuts a les famílies
Tram. 250-02298/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’Oficina d’Acció Ciutadana de Mataró (Mares-
me)
Tram. 250-02343/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre l’equiparació 
de les persones amb discapacitat intel·lectual sense 
autonomia personal amb les persones amb disca-
pacitat física per a l’obtenció de la targeta blanca de 
transport especial a Barcelona
Tram. 250-02352/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels ajuts per a les persones amb danys cerebrals
Tram. 250-02391/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la creació de 
l’Agència Catalana de la Dependència
Tram. 250-02397/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
l’article 6.1 del Reial decret 1544/2007, relatiu a l’ac-
cés i l’ús dels mitjans de transport per persones amb 
discapacitat i l’elaboració d’un pla de supressió de 
barreres i d’utilització i adaptació dels transports 
públics col·lectius
Tram. 250-02402/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un balanç sobre el deute del Govern de l’Estat amb 
relació a l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència, i sobre l’exigència formal 
del pagament
Tram. 250-02452/08
Rebuig p. 15

3. TramiTacions en curs

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

3.01.01. projectes de llei

Projecte de llei de consultes populars per 
via de referèndum de Catalunya
Tram. 200-00059/08
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatu-
tàries p. 15

Projecte de llei sobre el procediment de de-
signació dels senadors i senadores que representen 
la Generalitat al Senat
Tram. 200-00066/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’arti-
culat p. 15

Projecte de llei de l’aranès
Tram. 200-00080/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 16
Esmenes a la totalitat p. 16

Projecte de llei de declaració del Parc Natu-
ral del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues 

reserves naturals parcials i d’una reserva natural 
integral
Tram. 200-00081/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 25
Esmenes a la totalitat p. 25

Projecte de llei del cinema
Tram. 200-00082/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 26
Esmenes a la totalitat p. 26

Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 200-00083/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 26
Esmenes a la totalitat p. 26

3.01.02. proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació i 
Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la 
Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 202-00044/08 i 202-00046/08
Tramitació conjunta en un sol procediment p. 27

Proposició de llei de modificació de l’apartat 
4 de l’article 17 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de 
regulació dels serveis de prevenció i extinció d’in-
cendis i de salvaments de Catalunya
Tram. 202-00070/08
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 27

Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies
Tram. 202-00077/08
Esmenes a la totalitat p. 27

Proposició de llei de regulació de les festes 
tradicionals amb bous
Tram. 202-00079/08
Esmenes a la totalitat p. 28

Proposició de llei del sector d’assistència 
en carretera de vehicles avariats i accidentats
Tram. 202-00083/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 28

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

3.10.13. designació del síndic de greuges

Procediment per a elegir el síndic o síndica 
de greuges
Tram. 281-00001/08
Substanciació de la compareixença p. 28
Proposta de dictamen p. 28
Dictamen de la Comissió del Síndic de Greuges p. 29
Proposta al Ple p. 29

3.10.25. propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
festa dels bous de les Terres de l’Ebre en el Catàleg 
del patrimoni festiu de Catalunya i el reconeixement 
com a festa tradicional d’interès nacional
Tram. 250-02470/08
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre el cobriment 
de les vies del tren a Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès)
Tram. 250-02472/08
Esmenes presentades p. 30
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la línia 4 de rodalia amb la construcció d’una tercera 
via entre Martorell i Barcelona
Tram. 250-02475/08
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la toponímia 
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-02481/08
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la connexió 
dels punts de llum del túnel de coll Cardús de la 
carretera C-58, a Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 250-02501/08
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a reduir la contaminació acústica a la 
carretera C-234, a Gavà
Tram. 250-02502/08
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
carril bici del nucli urbà a l’estació del tren de Santa 
Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-02510/08
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la priorització 
de les actuacions per al millorament de la seguretat 
del tram de la carretera C-17 entre Tagamanent i 
Aiguafreda
Tram. 250-02511/08
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la prioritza-
ció de les obres per a garantir la seguretat en els 
accessos de la carretera C-17 a Aiguafreda (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-02512/08
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el reparament 
dels danys ambientals i els accessos entre nuclis 
urbans en el tram de la carretera C-17 entre la Gar-
riga i Aiguafreda
Tram. 250-02515/08
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució per al traspàs de la 
carretera LV-5223, d’accés a Llesui (Pallars Sobirà), 
a la Generalitat
Tram. 250-02516/08
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la participa-
ció de la Generalitat en la candidatura del conjunt 
monumental de la Seu Vella de Lleida (Segrià) per 
a formar part del patrimoni de la humanitat de la 
Unesco
Tram. 250-02523/08
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre la reducció o la 
supressió del peatge per als habitants del Maresme 
en el cas que es perllongui l’autopista C-32 entre 
Palafolls i Tordera
Tram. 250-02526/08
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre la supressió 
de les barreres arquitectòniques de les instal·lacions 
de titularitat pública a Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès)
Tram. 250-02532/08
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la signatura 
d’un conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès) per a concertar places pú-
bliques de residència per a la gent gran
Tram. 250-02534/08
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la demolició 
de l’antiga escola de magisteri de Lleida (Segrià) i 
l’encàrrec del projecte d’una nova seu
Tram. 250-02536/08
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre el dret a l’au-
todeterminació i sobre el reconeixement de les con-
sultes populars sobre la independència
Tram. 250-02537/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 23 de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-02539/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 9. f de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-02540/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 8.3 de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-02541/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció de l’estació d’esquí nòrdic del bosc de Virós, a 
Alins (Pallars Sobirà)
Tram. 250-02542/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la cobertura telefònica a la vall de Vallalta, al 
Maresme
Tram. 250-02543/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una comissió tècnica per a avaluar la viabilitat tèc-
nica del soterrament de la línia de molt alta tensió 
entre Bescanó i Santa Llogaia d’Alguema i per a 
elaborar-ne un informe
Tram. 250-02544/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova ciutat judicial de Tarragona amb inde-
pendència del procés de venda de l’actual palau 
de justícia
Tram. 250-02545/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat d’educació especial a Santa Coloma 
de Gramenet (Barcelonès) i sobre la implementació 
d’un programa d’ensenyament professional per als 
alumnes amb discapacitat
Tram. 250-02546/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’IES Marta Mata a Montornès del 
Vallès (Vallès Oriental), i sobre l’ampliació de les 
instal·lacions actuals
Tram. 250-02547/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la senyalització dels accessos als polígons in-
dustrials de Vacarisses (Vallès Occidental) des de 
la carretera C-58
Tram. 250-02548/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la considera-
ció de la quarta etapa del reg Garrigues Sud com 
a reg social
Tram. 250-02549/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
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Proposta de resolució sobre la cobertura 
de les necessitats policials de la demarcació de 
Lleida
Tram. 250-02550/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
la televisió digital terrestre a Tordera (Maresme)
Tram. 250-02551/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el traspàs de 
les competències i l’agilitació dels tràmits en matèria 
de registre civil
Tram. 250-02552/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats civils i la creació de dos jutjats nous a 
Barcelona
Tram. 250-02553/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’agilitació dels 
jutjats penals i la creació d’un jutjat nou a Barcelo-
na
Tram. 250-02554/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats socials i la creació de dos jutjats nous 
a Barcelona
Tram. 250-02555/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a agilitar els jutjats contenciosos administratius 
i sobre el nomenament de quatre jutges a Barce-
lona
Tram. 250-02556/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’agilitació dels 
jutjats mercantils i la creació de dos jutjats nous a 
Barcelona
Tram. 250-02557/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la normalitza-
ció lingüística als òrgans judicials
Tram. 250-02558/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 189/1981, que estableix les normes de 
protocol i cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 250-02559/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’increment 
del preu dels serveis de mitjana distància aplicat 
per Renfe
Tram. 250-02560/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la millora en 
l’aportació de l’Estat al contracte programa de l’Au-
toritat del Transport Metropolità
Tram. 250-02564/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de la integritat de la prestació econòmica de 
cuidadors no professionals en els casos de coinci-
dència amb la participació en centres ocupacionals 
per a persones amb discapacitat psíquica
Tram. 250-02565/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
del programa d’activitats anuals per a la seguretat 
viària
Tram. 250-02566/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la congelació 
de les tarifes dels serveis de rodalia i mitjana dis-
tància de Renfe
Tram. 250-02567/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la uniformit-
zació de la policia local amb la resta de cossos po-
licials
Tram. 250-02568/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el centenari del 
naixement de Màrius Torres
Tram. 250-02569/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’emplaçament de la parada d’autobús de la línia 
Manresa-Navarcles del barri del Guix, de Manresa 
(Bages)
Tram. 250-02570/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a dinamitzar els sectors del moble i de 
la il·luminació
Tram. 250-02571/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa legal amb relació a l’empadronament 
dels immigrants d’origen estranger a Vic (Osona)
Tram. 250-02572/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades a Girona
Tram. 250-02573/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades al Bages
Tram. 250-02574/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades a l’àrea metropolitana de 
Barcelona
Tram. 250-02575/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades al Camp de Tarragona
Tram. 250-02576/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou model de títol personalitzat de transport per a 
persones desocupades a Lleida (Segrià)
Tram. 250-02577/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels descomptes en les tarifes d’electricitat, aigua 
i gas per a persones desocupades
Tram. 250-02578/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’exempció 
del pagament de les taxes d’inscripció a les proves 
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d’accés a les universitats públiques de les persones Proposta de resolució sobre la construcció 
desocupades d’un consultori mèdic a la zona de Llevant de Cam-
Tram. 250-02579/08 brils (Baix Camp)
Tramesa a la Comissió p. 44 Tram. 250-02591/08
Termini de presentació d’esmenes p. 44 Tramesa a la Comissió p. 47

Proposta de resolució sobre el termini dels 
Termini de presentació d’esmenes p. 47

pagaments als centres residencials per a la gent Proposta de resolució sobre la construcció 
gran amb places concertades d’un centre de dia per a la gent gran a l’Aleixar (Baix 
Tram. 250-02580/08 Camp)
Tramesa a la Comissió p. 45 Tram. 250-02592/08
Termini de presentació d’esmenes p. 45 Tramesa a la Comissió p. 48

Proposta de resolució sobre la modificació 
Termini de presentació d’esmenes p. 48

de les bases reguladores dels ajuts destinats al fo- Proposta de resolució sobre la revisió i la 
ment d’infraestructures de biodigestió de purins renovació urgents de la xarxa de clavegueram d’Al-
Tram. 250-02581/08 moster (Baix Camp)
Tramesa a la Comissió p. 45 Tram. 250-02593/08
Termini de presentació d’esmenes p. 45 Tramesa a la Comissió p. 48

Proposta de resolució sobre el finançament 
Termini de presentació d’esmenes p. 48

de la construcció del centre d’acollida d’animals del Proposta de resolució sobre la reparació de 
Gironès la xarxa de camins de l’Argentera (Baix Camp)
Tram. 250-02582/08 Tram. 250-02594/08
Tramesa a la Comissió p. 45 Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 45 Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’atorgament Proposta de resolució sobre la construcció 
d’ajuts a la producció i la comercialització de pro- d’un nou centre de dia a la zona de Llevant de Cam-
ductes agrícoles i ramaders artesans brils (Baix Camp)
Tram. 250-02583/08 Tram. 250-02595/08
Tramesa a la Comissió p. 45 Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 45 Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la construcció Proposta de resolució sobre el restabliment 
del CEIP Bora Gran, de Serinyà (Pla de l’Estany) del nombre de trajectes diaris en la línia d’autobús 
Tram. 250-02584/08 entre l’Aleixar, Maspujols, Vilaplana i Reus
Tramesa a la Comissió p. 46 Tram. 250-02596/08
Termini de presentació d’esmenes p. 46 Tramesa a la Comissió p. 49

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
Termini de presentació d’esmenes p. 49

pla de dinamització del sector cultural que comporti Proposta de resolució sobre el suport als 
descomptes en l’adquisició de productes culturals tres projectes del Consell Comarcal de la Segarra 
Tram. 250-02585/08 per a la resolució dels problemes de proveïment 
Tramesa a la Comissió p. 46 d’aigua potable
Termini de presentació d’esmenes p. 46 Tram. 250-02597/08

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del subministrament d’aigua potable a l’Argentera 
(Baix Camp)

Tramesa a la Comissió 
Termini de presentació d’esmenes 

Proposta de resolució sobre les obres de 

p. 
p. 

49
49

Tram. 250-02586/08 remodelació i ampliació del CEIP Gironella durant 
Tramesa a la Comissió p. 46 el 2010
Termini de presentació d’esmenes p. 46 Tram. 250-02598/08

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un dipòsit d’aigua a Capafonts (Baix Camp)
Tram. 250-02587/08

Tramesa a la Comissió 
Termini de presentació d’esmenes 

Proposta de resolució sobre l’ampliació i el 

p. 
p. 

49
49

Tramesa a la Comissió p. 46 millorament dels centres d’educació infantil i primària 
Termini de presentació d’esmenes p. 46 i la construcció d’un institut d’educació secundària a 

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de dia per a la gent gran a Riudecols 
(Baix Camp)
Tram. 250-02588/08
Tramesa a la Comissió p. 47

Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 250-02599/08
Tramesa a la Comissió 
Termini de presentació d’esmenes 

Proposta de resolució sobre el servei de 

p. 
p. 

49
49

Termini de presentació d’esmenes p. 47 pediatria al baix Maresme

Proposta de resolució sobre la supressió de 
subvencions i la reducció de les freqüència de pas 
en algunes línies d’autobusos que enllacen Reus 
amb altres municipis del Baix Camp

Tram. 250-02600/08
Tramesa a la Comissió 
Termini de presentació d’esmenes 

Proposta de resolució sobre la revisió de la 

p. 
p. 

50
50

Tram. 250-02589/08 senyalització vertical de la ronda de Sant Sadurní 
Tramesa a la Comissió p. 47 d’Anoia (Alt Penedès)
Termini de presentació d’esmenes p. 47 Tram. 250-02601/08

Proposta de resolució sobre la construcció 
urgent d’una estació depuradora d’aigües residuals 
a Maspujols (Baix Camp)

Tramesa a la Comissió 
Termini de presentació d’esmenes 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 

p. 
p. 

50
50

Tram. 250-02590/08 d’un estudi sobre la repercussió de l’activitat de la 
Tramesa a la Comissió p. 47 fàbrica de ciment de Lafarge sobre els habitants de 
Termini de presentació d’esmenes p. 47 Montcada i Reixac (Vallès Occidental)

Tram. 250-02602/08
Presentació p. 50
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Proposta de resolució sobre la cessió gratu-
ïta d’unes instal·lacions esportives del Departament 
d’Educació al Consell Esportiu del Segrià
Tram. 250-02603/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la solució de 
les deficiències del CEIP Parc de Saladar, d’Alcarràs 
(Segrià)
Tram. 250-02604/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la normalit-
zació lingüística del mercat de la joguina i dels jocs 
infantils
Tram. 250-02605/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la classifica-
ció de la fusta procedent dels boscos de pi roig del 
Pallars Sobirà
Tram. 250-02606/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la concreció de 
les superfícies adjacents als espais lliures de l’espai 
d’interès natural Platja de Torredembarra i Creixell
Tram. 250-02607/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la programació 
de les obres de manteniment i condicionament del 
monestir de Sant Pere de les Maleses, de la Pobla 
de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 250-02608/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un cos de personal per a la gestió del sistema de 
pesatge i classificació de canals porcines i sobre 
l’establiment d’un sistema d’ajuts per a l’adaptació 
dels escorxadors a la normativa europea
Tram. 250-02609/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’increment de 
l’aportació del Govern al pagament de la quota de 
l’assegurança agrària
Tram. 250-02610/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre les mesures 
de suport al sector porcí
Tram. 250-02611/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’adequació 
del solar adjacent al CEIP El Sarraí, de Bellmunt del 
Priorat (Priorat), com a espai esportiu i d’esbarjo
Tram. 250-02612/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la realització 
d’exàmens de recuperació al setembre pels alumnes 
de batxillerat
Tram. 250-02613/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de l’oficialitat del català a la Unió Europea
Tram. 250-02614/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre les freqüències 
de pas de la línia d’autobús interurbà entre Reus, 
Castellvell del Camp i Almoster (Baix Camp)
Tram. 250-02615/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels espais educatius necessaris a Malgrat de Mar 
per al curs 2012-2013
Tram. 250-02616/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una estació depuradora d’aigües residuals a Be-
llmunt del Priorat
Tram. 250-02617/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre les mesures 
per afrontar el dèficit en l’atenció pediàtrica al Ma-
resme
Tram. 250-02618/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre l’aplicació 
legal de la taxa per activitats de control i inspec-
ció sanitària a escorxadors, sales d’especejament 
i establiments de transformació de la caça i altres 
establiments alimentaris
Tram. 250-02619/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de la llar d’infants Arrel de Cervera a tots els infants 
de la Segarra
Tram. 250-02620/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
tren de la Pobla de Segur per a les escoles i els 
instituts de les comarques de Lleida
Tram. 250-02621/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la convenièn-
cia d’establir una parada comercial a l’estació de 
trens d’alta velocitat de Lleida-Pirineus
Tram. 250-02622/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les carreteres d’accés als pobles de la Vall 
de Cardós (Pallars Sobirà)
Tram. 250-02623/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels accessos als pobles del pla de Corts (Pallars 
Sobirà) per la banda nord de Gerri de la Sal en el pro-
jecte de la variant de Gerri de la carretera N-260
Tram. 250-02624/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre l’increment 
de la dotació pressupostària per a les obres d’ur-
banització de la plaça de l’Església i de restauració 
del portal del carrer de l’Abadia, de Prat de Comte 
(Terra Alta)
Tram. 250-02625/08
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre l’inici del pro-
cés de licitació i construcció de l’estació depuradora 
d’aigües residuals i de col·lectors de Prat de Comte 
(Terra Alta)
Tram. 250-02626/08
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre el rebuig de 
la ubicació d’un magatzem temporal centralitzat de 
residus nuclears a Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-02627/08
Presentació p. 69

3.10.85. propostes de resolució per a crear co·
missions, subcomissions i grups de tre·
ball

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’investigació sobre l’acció del Govern amb 
relació als fets ocorreguts en l’incendi forestal d’Hor-
ta de Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 252-00007/08
Presentació p. 69
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3.20. interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
contra la crisi econòmica
Tram. 300-00257/08
Presentació p. 70

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes per a incentivar la vinguda de jutges d’al-
tres comunitats autònomes
Tram. 300-00258/08
Presentació p. 70

Interpel·lació al Govern sobre les competèn-
cies estatutàries en matèria d’educació
Tram. 300-00259/08
Presentació p. 70

Interpel·lació al Govern sobre la desocu-
pació
Tram. 300-00260/08
Presentació p. 71

4. informació

4.45. composició dels òrgans de la cambra

4.45.05. comissions legislatives

Composició de la Comissió de Treball, In-
dústria, Comerç i Turisme
Tram. 410-00004/08
Substitució de diputats p. 71
Substitució de diputats p. 71

Composició de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca
Tram. 410-00005/08
Substitució de diputats p. 71

4.45.10. comissions específiques creades pel 
reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/08
Substitució de diputats p. 72

4.45.12. comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat
Tram. 411-00004/08
Designació de la presidència p. 72
Substitució de diputats p. 72

4.45.14 comissions específiques d’investiga·
ció

Atribució de la presidència de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan 
Tram. 408-00004/08                                                         p. 72

Composició de la Comissió d’investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 408-00005/08                                                         p. 72

4.50. compliment de resolucions i de moci·
ons

4.50.01. compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 
512/VIII, sobre l’ordenació de l’atenció a les malalties 
neurològiques que provoquen discapacitat
Tram. 290-00456/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 73

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 Benestar i Informació amb la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania sobre la situació de col-
lapse del sistema de protecció a la infància
Tram. 354-00295/08
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar i Immigració amb la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania sobre l’informe «Si vuel-
vo, ¡me mato!», d’Amnistia Internacional, relatiu al 
funcionament dels centres terapèutics dependents 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència
Tram. 354-00300/08
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar i Immigració amb la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania sobre el presumpte cas 
de maltractaments al centre de menors Mas Garriga, 
de Juià (Gironès)
Tram. 354-00303/08
Rebuig de la sol·licitud p. 73

4.53.05. sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció de 
Dades de Catalunya
Tram. 352-01953/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de l’Autoritat de Pro-
tecció de Dades de Catalunya
Tram. 352-01954/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades amb relació al Projecte de llei de l’Autoritat 
de Protecció de Dades de Catalunya
Tram. 352-02020/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Esther Mit-
jans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, amb relació al Projecte de llei de l’Autoritat 
de Protecció de Dades de Catalunya
Tram. 352-02058/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya
Tram. 352-02059/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis amb 
relació al Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya
Tram. 352-02060/08
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Joaquim 
Bayo Delgado, exadjunt al supervisor europeu de 
Protecció de Dades, amb relació al Projecte de llei 
de l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya
Tram. 352-02061/08
Sol·licitud p. 75
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Proposta de compareixença de represen-
tants de Localret amb relació al Projecte de llei de 
l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya
Tram. 352-02062/08
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consorci Administració Oberta de Catalu-
nya (Consorci AOC) amb relació al Projecte de llei de 
l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya
Tram. 352-02063/08
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del síndic de 
greuges amb relació al Projecte de llei de l’Autoritat 
de Protecció de Dades de Catalunya
Tram. 352-02064/08
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Alexander 
Dix, comissari de Protecció de Dades i Llibertat d’In-
formació a Berlín, amb relació al Projecte de llei de 
l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya
Tram. 352-02065/08
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Josep Es-
cartín, president del Fòrum de Síndics Locals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’Autoritat 
de Protecció de Dades de Catalunya
Tram. 352-02066/08
Sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Difusió Social i Cultural El 
Petit da Vinci davant la Comissió de Benestar i Immi-
gració perquè expliquin els objectius de l’entitat
Tram. 356-00544/08
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general de Joventut davant la Comissió sobre les 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre els re-
sultats de l’avaluació del Pla nacional de joventut 
de Catalunya
Tram. 356-00548/08
Sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença del síndic de 
greuges davant la Comissió de Benestar i Immigra-
ció perquè informi sobre l’informe «Si vuelvo, ¡me 
mato!», d’Amnistia Internacional, relatiu al funcio-
nament dels centres terapèutics dependents de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència
Tram. 356-00552/08
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Nacional de la Joventut de Cata-
lunya davant la Comissió sobre les Polítiques de 
Joventut perquè informin sobre els resultats de l’ava-
luació del Pla nacional de joventut de Catalunya
Tram. 356-00555/08
Sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya 
davant la Comissió sobre les Polítiques de Joventut 
perquè informin sobre els resultats de l’avaluació del 
Pla nacional de joventut de Catalunya
Tram. 356-00556/08
Sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis davant 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut perquè 
informin sobre els resultats de l’avaluació del Pla 
nacional de joventut de Catalunya
Tram. 356-00557/08
Sol·licitud p. 77

4.53.10. sessions informatives i compareixences 
de membres del govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca amb el conseller d’Agricultu-
ra, Alimentació i Acció Rural sobre el torn de Catalu-
nya en representació de les comunitats autònomes 
al Consell de Ministres d’Agricultura i Pesca de la 
Unió Europea durant la presidència espanyola
Tram. 355-00133/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 77

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

Compareixença de representants de l’As-
sociació de Difusió Social i Cultural El Petit da Vinci 
davant la Comissió de Benestar i Immigració per a 
explicar els objectius de l’entitat
Tram. 357-00363/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

4.55. activitat parlamentària

4.55.15. convocatòries

Sessió plenària núm. 69
Convocada per al dia 10 de febrer de 2010 p. 77

Sessió plenària núm. 70
Convocada per al dia 10 de febrer de 2010 p. 78

4.67. comunicacions dels grups parlamentaris 
i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Ga-
ranties Estatutàries
Reg. 65385 p. 78

4.70. comunicacions del president de la ge·
neralitat i del govern, i d’altres òrgans

4.70.10. altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític 
en la televisió i la ràdio corresponent al novembre 
del 2009
Tram. 337-00071/08
Presentació p. 79

4.90. règim interior

4.90.10. càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per 
a proveir quatre places de l’escala general d’admi-
nistrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris
Tram. 500-00024/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 622) p. 79

Concurs oposició lliure per a proveir sis 
places de l’escala general d’administrador o admi-
nistradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya
Tram. 501-00018/08
Convocatòria p. 79
Nomenament de l’òrgan qualificador p. 87

Nomenament d’una funcionària interina
Acord p. 87

Nomenament d’una funcionària interina
Acord p. 88
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1.01.01.

1.10. RESOLUCIONS

resolució 582/viii del parlament de ca·
talunya, sobre l’ampliació de la capaci·
tat de tractament de l’estació depurado·
ra d’aigües residuals de serinyà (pla de 
l’estany)
Tram. 250-02310/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 42, 20.01.2010, DSPC-C 712

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 20 de gener de 2010, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Serinyà (Pla de l’Estany) (tram. 
250-02310/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62480).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a considerar 
la incorporació de l’actuació de l’ampliació de la ca-
pacitat de tractament de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Serinyà (Pla de l’Estany) en la propera 
revisió del Programa de sanejament d’aigües residuals 
urbanes.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

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

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

llei de mesures fiscals, financeres, i ad·
ministratives
Tram. 200-00072/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
607)

A la pàg. 88

On diu:

«Article 60. Modificació de l’article 14 de la Llei 
6/1984

S’afegeix una nova lletra, la g, a l’article 14 de la Llei 
6/1984, amb el text següent:

“g) Aprovar un programa [...]»

Ha de dir:

«Article 60. Modificació de l’article 14 de la Llei 
6/1984

S’afegeix una nova lletra, la g’, a l’article 14 de la Llei 
6/1984, amb el text següent:

“g’) Aprovar un programa [...]»



8 de febrer de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 627

10

TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10.

resolució 584/viii del parlament de ca·
talunya, per la qual s’aprova l’informe de 
fiscalització 12/2009, referent a gestió 
d’infraestructures, sa, corresponent al 
2005
Tram. 256-00057/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 24, 21.01.2010, DSPC-C 707 - 714

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 19 i 21 de gener, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 12/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, 
corresponent al 2005 (tram. 256-00057/08).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 12/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, 
SA, corresponent al 2005 (tram. 256-00057/08).

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

Palau del Parlament, 21 de gener de 2010

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

resolució 583/viii del parlament de 
catalunya, sobre els treballs de millo·
rament del desguàs hidràulic de les ri·
eres de vall d’en burg i de blanes, al 
municipi de blanes (selva)
Tram. 250-02066/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 42, 20.01.2010, DSPC-C 712

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la ses-
sió tinguda el dia 20 de gener de 2010, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la neteja dels llits 
de les rieres de Blanes (Selva) (tram. 250-02066/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 56963).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, 
al més aviat possible, els treballs de millorament del 
desguàs hidràulic de les rieres de Vall d’en Burg i de 
Blanes, al municipi de Blanes (Selva), previstes en el 
programa d’actuacions de manteniment i conservació 
de lleres per als anys 2009-2010, amb l’objectiu que 
els llits de les rieres estiguin lliures d’obstacles, per a 
garantir la màxima capacitat de desguàs en avinguda, ja 
que aquests treballs en permetran millorar notablement 
el drenatge.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

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

resolució 586/viii del parlament de 
catalunya, per la qual s’aprova l’infor·
me de fiscalització 16/2009, referent al 
programa pressupostari «serveis com·
plementaris a l’educació» (424), del de·
partament d’educació, corresponent al 
2007
Tram. 256-00059/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 24, 21.01.2010, DSPC-C 707 - 714

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 19 i 21 de gener, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris, subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 16/2009, referent al programa pressupos-
tari «Serveis complementaris a l’educació» (424), del 
Departament d’Educació, corresponent al 2007 (tram. 
256-00059/08).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 16/2009, referent al programa pressupostari 
«Serveis complementaris a l’educació» (424), del De-
partament d’Educació, corresponent al 2007 (tram. 
256-00059/08).

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

Palau del Parlament, 21 de gener de 2010

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

resolució 585/viii del parlament de ca·
talunya, per la qual s’aprova l’informe de 
fiscalització 13/2009, referent a la con·
tractació de serveis externs en hospi·
tals de la xarxa hospitalària d’utilització 
pública, corresponent al 2006
Tram. 256-00058/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 24, 21.01.2010, DSPC-C 707 - 714

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 19 i 21 de gener, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 13/2009, referent a la contractació de serveis externs 
en hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització públi-
ca, corresponent al 2006 (tram. 256-00058/08).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 13/2009, referent a la contractació de serveis 
externs en hospitals de la xarxa hospitalària d’utilitza-
ció pública (XHUP), corresponent al 2006 (tram. 256-
00058/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1, i a tras-
lladar-les als centres de la XHUP gestionats per entitats 
de titularitat pública perquè les apliquin.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2010

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre
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resolució 607/viii del parlament de ca·
talunya, per la qual es crea la comissió 
d’investigació sobre l’incendi forestal 
d’Horta de sant Joan
Tram. 252-00007/08

Acord de creació pel Parlament

Mesa del Parlament 

La Mesa del Parlament, després de considerar la pro-
posta presentada per una tercera part dels membres del 
Parlament, que pertanyen al Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, al Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya i al Grup Mixt, de crear una comissió 
d’investigació sobre l’acció del Govern amb relació als 
fets ocorreguts en l’incendi forestal d’Horta de Sant 
Joan (Terra Alta), després de comprovar que la proposta 
compleix els requisits que estableix l’article 58.1 i 3 del 
Reglament del Parlament i que és vinculant, fa avinent 
que es crea la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan (tram. 407-00001/08).

S’ordena la publicació de la Resolució en el Butlletí Ofi-
cial del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benahc i Pascual

resolució 587/viii del parlament de ca·
talunya, per la qual s’aprova l’informe de 
fiscalització 18/2009, referent al centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la informació, corresponent al 2006
Tram. 256-00061/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 24, 21.01.2010, DSPC-C 707 - 714

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 19 i 21 de gener, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 18/2009, referent al Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació, corresponent al 2006 
(tram. 256-00061/08).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’Informe de fiscalització 18/2009, referent al 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-
mació, corresponent al 2006 (tram. 256-00061/08).

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

3. Constata, pel que fa a l’Informe de fiscalització 
18/2009, referent al Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació, corresponent al 2006 
(tram. 256-00061/08), que els contractes adjudicats 
per a la realització del projecte AOC en els exercicis 
2002 i 2003 per 79,24 milions d’euros i les llicencies 
SAP adquirides l’any 2003 per 22,64 milions d’euros 
adjudicats de manera directa no es van licitar seguint 
els procediments establerts per la normativa aplicable, 
el que conculca els principis de legalitat, transparència, 
concurrència i publicitat.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2009

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Jordi Turull i Negre
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proposta de resolució sobre l’adquisi·
ció i la promoció, per mitjà de l’institut 
català del sòl, de les parcel·les del nou 
sector industrial de la barricona, de ri·
poll
Tram. 250-02111/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 51, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 719).

proposta de resolució sobre els canvis 
en els sistemes de finançament extra·
pressupostari de les infraestructures
Tram. 250-02117/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 51, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 719).

proposta de resolució sobre la restric·
ció del pas de camions pel túnel de bra·
cons
Tram. 250-02124/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 51, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 719).

proposta de resolució de suport a la 
candidatura d’igualada i Òdena (anoia) 
per a l’emplaçament de l’aeroport cor·
poratiu de catalunya
Tram. 250-02142/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 51 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 719).

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre la instal·
lació de tanques de seguretat al tram 
entre reus i cambrils de la carretera 
Tv·3141
Tram. 250-02093/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 51, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 719).

proposta de resolució sobre la repa·
ració dels talussos de l’autovia a·2 a 
montmaneu (anoia) i el finançament del 
cost dels peatges en els trajectes alter·
natius mentre durin les obres
Tram. 250-02104/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 51 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 719).

proposta de resolució sobre la creació 
d’una àrea empresarial estratègica a ri·
poll
Tram. 250-02110/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 51, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 719).
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2.10.25.

proposta de resolució sobre el millora·
ment de l’oficina d’acció ciutadana de 
mataró (maresme)
Tram. 250-02343/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-C 718).

proposta de resolució sobre l’equipa·
ració de les persones amb discapacitat 
intel·lectual sense autonomia personal 
amb les persones amb discapacitat físi·
ca per a l’obtenció de la targeta blanca 
de transport especial a barcelona
Tram. 250-02352/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-C 718).

proposta de resolució sobre el manteni·
ment dels ajuts per a les persones amb 
danys cerebrals
Tram. 250-02391/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-C 718).

proposta de resolució sobre la creació 
de l’agència catalana de la dependèn·
cia
Tram. 250-02397/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-C 718).

proposta de resolució sobre l’adopció 
de mesures per al millorament i la co·
ordinació dels serveis públics de trans·
port a l’aeroport de barcelona
Tram. 250-02145/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 51, tinguda el dia 03.02.2010 (DSPC-C 719).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-C 718).

proposta de resolució sobre la reducció 
del temps d’espera entre la sol·licitud i 
el pagament de prestacions i ajuts a les 
famílies
Tram. 250-02298/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-C 718).



Núm. 627 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 8 de febrer de 2010

15

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

projecte de llei de consultes populars 
per via de referèndum de catalunya
Tram. 200-00059/08

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Sol·licitud: Daniel Sirera i Bellés, juntament amb 13 
altres diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 65385).

Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.

projecte de llei sobre el procediment de 
designació dels senadors i senadores 
que representen la generalitat al senat
Tram. 200-00066/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65422).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 05.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre l’aplicació 
de l’article 6.1 del reial decret 1544/2007, 
relatiu a l’accés i l’ús dels mitjans de 
transport per persones amb discapa·
citat i l’elaboració d’un pla de supres·
sió de barreres i d’utilització i adaptació 
dels transports públics col·lectius
Tram. 250-02402/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-C 718).

proposta de resolució sobre la presen·
tació d’un balanç sobre el deute del go·
vern de l’estat amb relació a l’aplicació 
de la llei de l’estat 39/2006, relativa a la 
dependència, i sobre l’exigència formal 
del pagament
Tram. 250-02452/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-C 718).
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Des del punt de vista col·lectiu, com a element comú 
d’expressió, la llengua és també el sistema d’expressió i 
de comunicació, i la forma de significar la seva cultura, 
del conjunt de les seves peculiaritats vertebradores, en 
autoafirmació col·lectiva al llarg de la història i amb pro-
jecció de futur. En aquest sentit, és un patrimoni comú, 
quelcom que cal protegir i conservar com una de les 
seves característiques essencials.

L’aranès és un element fonamental en la identitat de la 
Val d’Aran on hi conviu amb el català i el castellà. La 
llengua de l’Aran com a variant de la llengua occitana, 
es parla a la Val des del segle XI.

La història de l’Aran amb Catalunya ve de lluny. L’Aran 
no va ser mai Senyoriu Feudal. La propietat comunal de 
la major part del territori va determinar que des de molt 
antic l’Aran disposés d’Institucions pròpies de govern 
per a l’administració dels recursos naturals.

Els molts intents d’annexió o conquesta dels senyorius 
feudals que es van constituir al voltant de l’Aran va 
determinar que els aranesos busquessin l’empara en qui 
pogués garantir-los la seva independència i tranquil·litat. 
Així en 1175 van signar el Tractat d’Emparança amb el 
Rei Alfons II d’Aragó. Aquest tractat determinava que 
el Rei podia disposar del territori de l’Aran a efectes 
estratègic i es comprometia a protegir la Vall contra 
qualsevol agressió i a garantir la seva independència 
per a governar-se i administrar-se internament. Sim-
bòlicament l’Aran pagaria al Rei un tribut en blat per 
casa i any.

Aquest tractat constitueix la pedra angular sobre la qual 
s’assenta la història de l’Aran i la seva independència 
per a la seva administració interna fins al segle XIX.

En 1283 Eustaqui de Beaumarchais en nom del rei Felip 
III de França envaeix i ocupa l’Aran. En 1298 el Papa 
Bonifaci VIII, que actuava de mediador en el conflicte 
per la Vall de l’Aran entre el rei Felip IV de França i 
Jaume II d’Aragó proposa que surtin de l’Aran els re-
presentants francesos i suggereix posar sota la tutela 
del Rei de Mallorca la Vall. Pel conveni d’Argelés de 
Juny de 1298 Felip IV de França i Jaume II d’Aragó 
accepten aquesta proposta i deixen a l’Aran en mans 
del rei mallorquí.

El seu representant Arnau de Sant Marçal interroga a 
les autoritats araneses i recopila per escrit i per prime-
ra vegada les Lleis, Drets, Usos i Costums pels quals 
l’Aran es regiria. Aquest Document conegut com Pri-
vilegi de 1298 va ser confirmat pel rei de Mallorca i 
constitueix la base jurídica en la que s’assenten tots els 
Furs i Privilegis posteriors.

Les parts en conflicte accepten que siguin els arane-
sos qui decideixin a l’empara de quin regne desitgen 
romandre. I així en 1312 i com a cas únic en la his-
tòria fins aleshores, es convoca un referèndum en el 
qual tenen dret a vot tots els «Focs» o cases araneses. 
Pràcticament per unanimitat els aranesos decideixen 
romandre sota l’empara de la corona catalanoaragonesa. 
Els representants del poble aranès havien pactat amb els 
representants de Jaume II d’Aragó la ratificació per part 
del monarca del Privilegi de 1298.

projecte de llei de l’aranès
Tram. 200-00080/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65439); Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65456).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia, 
i última.

Finiment del termini: 05.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

Esmenes a la totalitat
Reg. 65564 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.02.2010

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 65564)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i 
següents del Reglament de la Cambra, presenta un Text 
Articulat alternatiu al «Projecte de Llei de l’aranès», amb 
N.T. 200-00080/08.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Text articulat relatiu als drets i llibertats lin-
güístiques de l’Aran i de foment de l’aranès

Preàmbul 

I. L’Aran, un territori amb una forta identitat 
pròpia i diferenciada

La llengua és la forma essencial d’expressió i de comu-
nicació de la persona, i també el sistema o forma d’ex-
pressió i de comunicació col·lectiva.

Com a expressió individual, afecta sens dubte al més ín-
tim del desenvolupament de la personalitat constituint 
un dret subjectiu, una llibertat individual, un mitjà per 
expressar les seves idees i sentiments, per comunicar-les 
als altres i comprendre les seves, per desenvolupar la 
seva activitat, peça essencial perquè la persona pugui ser 
considerada com a tal.
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de les Institucions araneses i la incorporació de l’Aran 
a la Província de Lleida.

En 1932 els representants municipals aranesos, en nom 
de tot l’Aran, sol·liciten a Francesc Macià, President de 
la reinstaurada Generalitat de Catalunya i al nou Parla-
ment de Catalunya la recuperació de les llibertats i de 
les Institucions d’autogovern de l’Aran, arravassades per 
la força cent anys abans.

Els càrrecs municipals triats en les primeres eleccions 
democràtiques des de la II República, reunits en Cap 
d’Aran el 2 de Setembre de 1979 reinstauren de forma 
simbòlica el Conselh Generau Provisional i ho comu-
niquen a Josep Tarradellas, president de la reinstaurada 
Generalitat provisional.

Els representants aranesos aconsegueixen que l’Esta-
tut de Catalunya de 1979 inclogui una Disposició que 
reconeixia el fet diferencial aranès i obligava al Parla-
ment a legislar la recuperació de les seves històriques 
institucions.

El 13 de Juliol de 1990 s’aprova pràcticament per una-
nimitat en el Parlament de Catalunya la Llei de l’Aran 
(Llei 16/1990) Aquesta Llei constitueix un acte de re-
paració històrica i permet la reinstauració de les his-
tòriques Institucions de Govern araneses dotant-les de 
competències delegades de la Generalitat i del degut 
contingut jurídic. D’aquesta forma la Llei feia aquest 
reconeixement quan declarava que la Vall d’Aran no 
pot restar inclosa en cap divisió territorial pròpia de 
Catalunya que no sigui ella mateixa.

El 17 de Juny de 1991 es reinstaura solemnement el 
Conselh Generau i el Sindic com a màximes instituci-
ons de Govern de l’Aran.

Aquesta llarga història, i sobretot la voluntat de l’Aran 
de mantenir la seva pròpia personalitat i l’adhesió dels 
aranesos i araneses a llur llengua i, sobretot, a la seva 
antiquíssima tradició cultural i política ha estat accen-
tuada continuament en la legislació autonòmica que ha 
sempre ha reconegut l’especificitat de l’Aran dintre de 
Catalunya.

II. L’aranès llengua pròpia d’un territori trilin-
güe

Pel que fa a la llengua, l’Aranès és la llengua materna 
del 34,2% de la població del La Val d’Aran. És la segona 
llengua més utilitzada a l’Aran, després del castellà, que 
és la llengua materna del 38,8% de la població, i per 
davant del català, que és la llengua materna del 19,4%, 
segons les dades del cens de 2001.

Cal reconèixer que la Val d’Aran és el territori de llen-
gua occitana on aquesta és més viva i coneguda entre 
la població. Si en el conjunt de la Occitània francesa 
el percentatge de la població que sap parlar la llengua 
occitana és d’un 16%, a l’Aran és del 62,2%.

La realitat de la Vall d’Aran és, doncs, plural, rica i 
trilingüe. L’Aran té una llengua pròpia de gran recor-
regut històric que els dota d’una identitat molt arrelada, 
a la vegada que els aranesos tenen tres llengües pròpies 
que configura a l’Aran com una societat trilingüe que 
ha sabut extreure del trilingüisme nexes d’unió i no de 

Pel conveni de Poissy d’Abril de 1313, Felip IV de Fran-
ça restitueix la Vall de l’Aran a la Corona d’Aragó.

El 12 d’Agost de 1313 en la ciutat de Lleida el Sín-
dic i els Procuradors aranesos juren fidelitat a Jaume 
II d’Aragó i sol·liciten la confirmació dels seus Furs i 
Privilegis.

El 23 d’Agost de 1313, Jaume II va atorgar el privilegi 
o fur de la Querimònia, carta jurídica fonamental en la 
vida aranesa durant 500 anys. Així mateix va crear la 
Bailia General de l’Aran que es va sumar a les ja exis-
tents de Catalunya, València i Mallorca.

En 1410 mor el rei Martí I l’Humà sense descendència i 
es produeix un buit de poder que deixa la corona sense 
l’empara real. Circumstància que aprofita la Comtes-
sa de Cominges para envair l’Aran cremant i destruint 
diversos pobles del baix Aran. Els aranesos detenen 
a les forces ocupants a les portes de Vielha i allí les 
mantenen sense deixar-los avançar. La Generalitat de 
Catalunya accedeix a socórrer a la Vall a canvi d’im-
posar als aranesos tributs permanents. Els aranesos que 
volien pagar les despeses militars però no estar subjec-
tes a impostos i tributs permanents, es veuen obligats 
a acceptar els tributs de la Generalitat per a alliberar 
l’Aran de l’ocupació francesa.

Nomenat Ferran I de Trastàmara rei en 1412 els aranesos 
sol·liciten immediatament l’empara real i la confirmació 
dels seus Furs i Privilegis. Aquesta confirmació es va 
atorgar a Saragossa el 28 d’Abril de 1414 i va alliberar 
als aranesos dels impostos de la Generalitat.

En 1616 el Rei Felip III promulga d’acord amb el Con-
selh Generau de l’Aran les «Ordinaciones, Pragmàtica 
i Edictes Reals» que recopilen i reordenen el funciona-
ment de les Institucions de Govern i de l’Administració 
aranesa i determina un nou sistema d’elecció del Síndic 
General de l’Aran, dels Conselhers Generals i dels Au-
ditors de Comptes i codifica el Dret Públic aranès.

En la Guerra de Successió espanyola (1700-1714) la Vall 
de l’Aran es va mantenir des del primer moment fidel al 
Rei Felip V. Amb això els aranesos van aconseguir que 
el Decret de Nova Planta de 1716 que va suprimir les 
Institucions i llibertats catalanes, no inclogués a la Vall 
de l’Aran ni l’integrés en cap dels dotze «Corregimien-
tos» en els quals va ser dividit el Principat. Felip V el 13 
de Març de 1717 va confirmar els Furs i Privilegis con-
cedits i ratificats per tots els seus avantpassats i l’Aran 
va continuar amb el seu Autogovern, i les seves lliber-
tats de l’Antic Règim durant els 120 anys següents.

En 1805 la Vall d’Aran s’incorpora a la jurisdicció ecle-
siàstica del Bisbat de la Seu d’Urgell. Fins aleshores 
havia pertangut eclesiàsticament a l’episcopat de Saint 
Bertrand de Cominges.

En 1834 una «Real Cédula» de Maria Cristina com a 
Regent de la Reina Isabel II va abolir, el règim polític-
administratiu aranès i totes les seves Institucions de 
govern. Davant la negativa dels aranesos a acceptar 
aquesta decisió i en el context de la primera Guerra 
Carlista, Pascual Madoz va ocupar militarment en 1835 
la Vall de l’Aran i va fer efectiva per la força l’abolició 
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les ciutadanes de l’Aran. Per aconseguir equilibrar els 
dos extrems la llei opta per una estratègia proactiva i 
positiva de foment de la llengua occitana sense impo-
sar, ni mitjançant quotes ni sancions, als ciutadans i als 
particulars quina de les llengües oficials han d’emprar 
en les seves relacions.

En l’àmbit oficial i administratiu obliga a les adminis-
tracions i institucions araneses, així com a la Generalitat 
de Catalunya a complir amb el principi de la disponi-
bilitat lingüística en les relacions de la ciutadania amb 
l’administració obligant a aquesta a emprar la llengua 
oficial que la persona sol·licitant decideixi.

Pel que fa a l’ensenyament, la llei garanteix el ple conei-
xement de les tres llengües a tota la població, fomenta 
l’ús de l’aranès a l’escola però sense perjudici del dret 
de les famílies a escolaritzar els seus fills en la llengua 
materna en el primer ensenyament.

Aquest mateix capítol estableix mesures per a la pre-
sència de l’occità en la investigació i formació que es fa 
a les universitats catalanes, que podran establir acords 
amb altres universitats per a l’estudi de l’occità.

En l’àmbit dels mitjans de comunicació, i en el marc de 
les competències de la Generalitat i del Conselh Gene-
rau d’Aran, es regula l’ús de l’aranès en les emissores de 
radiodifusió i de televisió públiques, per tal de garantir 
la presència de la llengua pròpia en l’espai radiofònic i 
televisiu, i s’estableixen mesures de foment en les emis-
sores privades i en la premsa escrita tot evitant i prohi-
bint expressament l’imposició de quotes.

A més, la llei contempla un seguit de mesures des del 
punt de vista de les indústries culturals, que vol poten-
ciar la presència de l’aranès i de tot l’occità en la cine-
matografia, el llibre, la cançó i les arts de l’espectacle, 
així com en els mitjans telemàtics com la informàtica, 
les xarxes de comunicació i els productes d’enginyeria 
lingüística.

En l’àmbit socioeconòmic, la llei pretén fomentar la 
presència i l’ús de l’aranès en les relacions comerci-
als amb mesures proactives i de foment. La llei pretén 
aconseguir els seus objectius tot respectant la llibertat 
d’empresa i establint el mínim intervencionisme en el 
funcionament del mercat. És per aquesta raó que una 
disposició final prohibeix explícitament l’imposició de 
sancions als particulars.

Finalment la llei pretén potenciar les mesures de fo-
ment de l’aranès i de projecció de la llengua occitana 
conjuntament amb els altres territoris de parla occitana. 
Aquesta col·laboració s’ha de fer sense perjudici de les 
competències de l’Estat i amb esperit de cooperació i 
de respecte de les competències de totes les adminis-
tracions implicades.

Pel que fa a l’estructura, la Llei consta de trenta-tres 
articles, cinc disposicions addicionals, una de deroga-
tòria i cinc de finals. L’articulat es distribueix en set 
capítols, que regulen els principis generals (capítol I), 
l’ús institucional (capítol II), l’onomàstica (capítol III), 
l’ensenyament (capítol IV), els mitjans de comunicació i 
les indústries culturals (capítol V), l’activitat socioeconò-
mica (capítol VI), i l’impuls institucional (capítol VII).

separació mitjançant una societat oberta i tolerant que 
ha optat per sumar i no pas per dividir.

Si l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 reconeix 
a l’aranès com a llengua pròpia i oficial de la l’Aran, ja 
l’article 3.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 
1979 establia que «La parla aranesa serà objecte d’en-
senyament i protecció».

En l’actualitat, l’aranès és ensenyat en tots els nivells de 
l’ensenyament obligatori i també s’utilitza com llengua 
vehicular de l’ensenyament a la Val d’Aran des de l’any 
1984. La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim 
especial de la Val d’Aran, que atorga a la Val un règim 
d’autonomia administrativa, reconeix l’adscripció de 
l’aranès a la llengua occitana i estableix que l’aranès, 
modalitat de la llengua occitana i pròpia d’Aran, és ofi-
cial a la Val d’Aran.

La mateixa Llei disposa que la Generalitat i les instituci-
ons d’Aran han d’adoptar les mesures necessàries per a 
garantir el coneixement i l’ús normal de l’aranès i atorga 
competència plena al Consell General d’Aran en tot el 
que fa referència al foment i l’ensenyament de l’aranès

D’acord amb aquesta normativa, l’aranès és ensenyat en 
tots els nivells de l’ensenyament obligatori i el Consell 
General i els ajuntaments de l’Aran l’empren en la seva 
documentació interna i en les comunicacions amb els 
ciutadans i ciutadanes d’Aran. La Generalitat i el Con-
sell procuren l’ensenyament de l’aranès al personal al 
servei de totes les administracions públiques destinat 
al La Val d’Aran.

Des del punt de vista lingüístic, el 14 de gener de 1983 
la Generalitat de Catalunya va adoptar les Nòrmes Or-
togràfiques der Aranès que havien estat publicades un 
any abans com l’ortografia oficial de l’aranès. L’any 
1999, el Conselh Generau d’Aran va aprovar les noves 
Nòrmes Ortogràfiques der Aranès, que incloïen les dar-
reres modificacions adoptades pel consell de la Llengua 
Occitana per a tot el domini lingüístic occità. Aquestes 
dues normes recullen les convencions ortogràfiques 
establertes per l’Institut d’Estudis Occitans i, posteri-
orment, pel consell de la Llengua Occitana. D’aquesta 
forma, l’ortografia de l’aranès és la mateixa que la de 
la resta de dialectes occitans, de manera que permet la 
seva participació en un fenomen global de recuperació 
de la llengua occitana.

En els darrers anys s’ha donat un important impuls a 
l’aranès amb l’aprovació, des de maig de 2001, d’una 
normativa oficial del Conselh Generau d’Aran que re-
gula el sistema de certificació dels diferents nivells de 
coneixement de l’aranès i l’assumpció, en abril de 2008, 
de l’autoritat lingüística de l’aranès per part de l’Institut 
d’Estudis Aranesos.

III. L’estructura de la llei: fomentar l’aranès, 
respectar el trilingüisme i protegir les lliber-
tats individuals

Aquesta Llei reconeix el concepte de llengua pròpia 
de l’aranès a l’Aran així com el de llengües oficials per 
a l’aranès, el català i el castellà i pretén impulsar una 
política d’empara, normalització i foment de l’aranès 
sense perjudici dels drets lingüístics dels ciutadans i 
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físiques ni jurídiques, traducció a qualsevol de les altres 
llengües.

c) Emprar lliurement qualsevol de les tres llengües ofi-
cials en tots els àmbits 

d) No ésser discriminat per raó de la llengua oficial 
que empra.

Article 4. Els principis rectors de l’actuació dels 
poders públics

1. Els poders públics han de garantir l’ús normal i oficial 
de l’aranès, del català i del castellà, l’ensenyament de 
les tres llengües a tota la població i la capacitació lin-
güística de les administracions i la igualtat plena dels 
ciutadans i ciutadanes quant a drets lingüístics.

2. Els poders públics han de fer actuacions d’empara-
ment, de protecció i de promoció i foment de l’ús de 
l’aranès en tots els àmbits.

Article 5. La unitat de la llengua occitana

1. La llengua occitana és un patrimoni que l’Aran, Ca-
talunya i Espanya comparteixen amb altres territoris 
amb els quals l’Aran constitueix una mateixa comunitat 
lingüística. La Generalitat ha de vetllar per la protecció 
de la unitat de l’occità i l’autoritat lingüística ha de fo-
mentar l’ús, la intercomunicació i la projecció exterior 
de l’aranès.

2. Correspon a l’Institut d’Estudis Aranesos, o la institu-
ció designada pel Conselh Generau de l’Aran, l’autoritat 
lingüística.

Capítol II: l’ús institucional

Article 6. Les llengües de les administracions 
de l’Aran

1. L’aranès, com a llengua pròpia de l’Aran, ho és tam-
bé del Conselh Generau d’Aran, de l’Administració de 
la Generalitat a l’àmbit de l’Aran, de l’Administració 
local i de les altres corporacions públiques de l’Aran, 
les institucions i les empreses que en depenen i els con-
cessionaris de llurs serveis.

2. L’aranès, el català i el castellà, com a llengües ofici-
als a l’Aran, hi han d’ésser emprats preceptivament per 
les administracions en llurs actuacions internes i en la 
relació entre ells. També els empraran en les comuni-
cacions i les notificacions adreçades a persones físiques 
o jurídiques.

3. En els processos de selecció del funcionariat i per-
sonal laboral del Conselh Generau, dels ens locals de 
l’Aran i dels organismes que en depenen és necessari 
acreditar el coneixement de l’aranès, en el grau ade-
quat a les funcions pròpies de les places corresponents, 
d’acord amb la normativa vigent.

4. Les convocatòries de l’Administració de la Gene-
ralitat i dels ens locals fora de l’Aran que prevegin la 
provisió de places destinades a l’Aran han de preveure 
com a requisit el coneixement de l’aranès en els casos 
en què sigui procedent per fer efectiu el que disposa 

Capítol I: principis generals

Article 1. Objecte de la llei

1. Aquesta Llei té per objecte emparar, fomentar i nor-
malitzar l’ús de l’aranès en tots els àmbits de la convi-
vència social, i garantir l’ús normal i oficial de l’ara-
nès, del català i del castellà com a llengües oficials de 
l’Aran.

2. Són objectius específics d’aquesta Llei: 

a) Emparar, normalitzar i fomentar l’ús de l’aranès, en 
l’administració, l’ensenyament, els mitjans de comuni-
cació social, les indústries culturals i el món socioe-
conòmic.

b) Fomentar l’ús normal de l’aranès a l’Aran.

c) Regular l’ús oficial de l’aranès a Catalunya.

d) Donar efectivitat a l’ús oficial de l’occità, del català 
i del castellà.

e) Assegurar l’extensió del coneixement de l’aranès en-
tre els ciutadans i ciutadanes de l’Aran, i fomentar-ne 
el coneixement a la resta de Catalunya.

f) Facilitar i promoure el manteniment i desenvolupa-
ment de relacions amb els altres territoris de llengua 
occitana.

g) Garantir l’ús normal, per part dels ciutadans i ciuta-
danes, de les tres llengües oficials a l’Aran.

Article 2. Llengua pròpia i llengües oficials

1. L’aranès, nom que rep a l’Aran la llengua occitana, és 
la llengua pròpia d’aquest territori.

2. L’aranès és la llengua oficial de l’Aran, així com tam-
bé ho són el català i el castellà.

3. L’aranès, el català i el castellà són les llengües em-
prades per totes les institucions de l’Aran, pel Conselh 
Generau d’Aran, per l’Administració de la Generalitat 
en les seves relacions amb l’Aran, per l’Administració 
local, per les corporacions, per les empreses i els serveis 
públics, pels mitjans de comunicació institucionals, per 
l’ensenyament i en la toponímia.

4. L’aranès, el català i el castellà, com a llengües ofici-
als, poden ésser emprades indistintament pels ciutadans 
i ciutadanes en totes les activitats públiques i privades. 
Els actes jurídics fets en qualsevol de les tres llengües 
oficials tenen, pel que fa a la llengua, plena validesa i 
eficàcia.

Article 3. Els drets i les llibertats lingüísti-
ques

Els ciutadans i les ciutadanes de l’Aran, en el marc 
d’una política activa de les administracions per a crear 
les condicions que permetin d’arribar a la igualtat plena 
quant als drets i deures lingüístics, tenen dret a: 

a) Conèixer les tres llengües oficials.

b) Expressar-se en qualsevol de les tres llengües oficials, 
oralment i per escrit, en les relacions i els actes públics 
i privats sense que se li pugui exigir, ni a les persones 
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de l’Aran han de posar a disposició del públic en aranès 
els impresos, formularis i textos administratius d’ús fre-
qüent. En les relacions amb aquestes institucions i ens, 
les persones tenen també el dret a rebre les notificacions 
i comunicacions escrites en aranès, sens perjudici de 
l’oficialitat del català i el castellà.

6. La Generalitat, per mitjà de l’estructura de formació 
del funcionariat, fomentarà l’aprenentatge de l’aranès 
entre el funcionariat públic, especialment de les perso-
nes que estiguin en llocs d’atenció al públic.

Article 10. Administració de justícia

1 Pel que fa a la llengua, els escrits i els documents 
presentats en aranès davant els tribunals i els jutjats 
radicats a Aran, així com les actuacions judicials fetes 
en aranès a l’Aran, són plenament vàlids i eficaços, en 
els termes previstos per la legislació de l’Estat.

2. La Generalitat de Catalunya promourà, d’acord amb 
els òrgans corresponents, el coneixement de l’aranès 
entre els jutges, magistrats, fiscals, secretaris i altres 
funcionaris de jutjats i tribunal en l’àmbit de l’Aran.

Article 11. Els documents públics

1. Són vàlids els documents públics atorgats en qualse-
vol de les tres llengües oficials.

2. Els documents públics s’han de redactar en la llengua 
oficial que esculli l’atorgant, o, si són més d’una perso-
na, en la que acordin. Si no hi ha acord pel que fa a la 
llengua, l’escriptura o el document s’ha de redactar en 
les llengües escollides pels sol·licitants.

3. Abans de redactar el document, s’ha de preguntar ex-
plícitament a les persones atorgants la llengua escollida; 
en cap cas la tria de l’una o de l’altra no ha de significar 
retard en la redacció i l’autorització del document.

Article 12. Els documents civils i mercantils

1. La llengua no és requisit de forma dels documents 
privats. Per tant, són vàlids els redactats en qualsevol 
idioma, sens perjudici de les traduccions que les lleis 
civils, mercantils o processals exigeixin per a executar-
los, en el cas que l’idioma no sigui oficial a l’Aran.

2. Els documents privats, contractuals o no, qualsevol 
que en sigui la naturalesa, redactats en qualsevol de les 
tres llengües oficials a l’Aran són vàlids i no en cal cap 
traducció per a exigir-ne judicialment o extrajudicial-
ment el compliment en l’àmbit territorial de l’Aran.

3. Els documents a què es refereix l’apartat 2 s’han de 
redactar en la llengua oficial que les parts acordin.

4. Són vàlids els títols valor de tota mena, inclosos els 
que representen accions de societats mercantils, redac-
tats en qualsevol de les tres llengües oficials.

5. Els xecs, els pagarés, els talonaris i altres documents 
oferts als clients i clientes per entitats financeres han 
d’ésser redactats en la llengua oficial escollida per la 
persona titular del compte o llibreta o, en el seu cas, en 
les tres llengües oficials.

l’apartat segon. En la resta de places destinades a l’Aran, 
el coneixement de l’aranès es valora com un mèrit en 
la provisió.

Article 7. Els procediments administratius

1. En els procediments administratius tramitats pel Con-
selh Generau d’Aran, l’Administració de la Generalitat 
en l’àmbit de l’Aran, les administracions locals araneses 
i les entitats públiques que en depenen hauran de vetllar 
pels drets dels ciutadans i ciutadanes a presentar docu-
ments, a fer manifestacions i a rebre notificacions en la 
llengua oficial de la seva preferència.

2. Les administracions han de lliurar a les persones 
interessades, en la llengua oficial demanada, una testi-
moniança traduïda d’allò que els afecta. La sol·licitud de 
traducció no pot comportar retards en el procediment ni 
suspendre’n la tramitació i els terminis establerts.

Article 8. Publicacions oficials

1. Les disposicions, resolucions i acords del Conselh 
Generau d’Aran i dels ens locals de l’Aran es publi-
quen, en edicions simultànies en aranès, en català i en 
castellà.

2. Les lleis que aprova el Parlament de Catalunya s’han 
de publicar de forma simultània a les altres llengües ofi-
cials en aranès en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. La versió aranesa té també caràcter oficial.

3. Les disposicions, resolucions i acords de la resta 
d’institucions i ens que conformen la Generalitat i el 
seu sistema institucional han de ser publicades en ara-
nès quan afectin específicament l’Aran.

Article 9. Institucions i administracions públi-
ques a fora de l’Aran

1. Són vàlides les actuacions administratives de les 
institucions i òrgans de la Generalitat i dels ens locals 
de Catalunya, tant les orals com les escrites, fetes en 
qualsevol de les tres llengües oficials, sense necessitat 
de traducció.

2. En les relacions escrites amb l’Administració de la 
Generalitat i els organismes i empreses que en depe-
nen arreu de Catalunya, totes les persones tenen el dret 
d’utilitzar l’aranès i no se’ls pot exigir cap mena de tra-
ducció. També podran adreçar-se oralment en aranès 
en el servei unificat d’informació i consulta ciutadana 
de la Generalitat.

3. La Generalitat, en col·laboració amb el Conselh Ge-
nerau d’Aran, oferirà suport tècnic i informació als ens 
locals de Catalunya que vulguin incloure l’aranès en les 
seves polítiques lingüístiques.

4. En el procés de selecció per accedir a places de per-
sonal de l’Administració de la Generalitat i dels ens 
locals de Catalunya, el coneixement de l’aranès pot ser 
valorat com un mèrit, en els termes que es determinin 
reglamentàriament, sempre que les funcions a desenvo-
lupar ho justifiquin.

5. Les institucions de la Generalitat de Catalunya i els 
ens locals que exerceixen competències en el territori 
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sigui la data de la imposició, per simple manifestació a 
la persona encarregada, en els termes previstos per la 
legislació vigent.

Capítol IV. L’ensenyament

Article 17. L’ensenyament no universitari

1. L’aranès, com a llengua pròpia de l’Aran, és oficial 
en tots els nivells educatius, sense perjudici de l’ense-
nyament en català i castellà.

2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament 
en llur llengua materna, ja sigui aquesta l’aranès, el ca-
talà o el castellà. Les administracions han de garantir 
aquest dret i posar els mitjans necessaris per a fer-lo 
efectiu. Els pares o els tutors poden exercir-lo en nom 
de llurs fills instant que s’apliqui.

3. L’ensenyament de l’aranès, del català i del castellà ha 
de tenir garantida una presència equilibrada en els plans 
d’estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que 
sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han 
de poder utilitzar normalment i correctament les tres 
llengües oficials al final de l’educació obligatòria.

4. L’acreditació del coneixement de l’aranès no pot ésser 
exigida en el cas d’alumnes que han estat dispensats 
d’aprendre’l durant l’ensenyament o una part d’aquest, 
o que han cursat l’ensenyament obligatori fora del ter-
ritori de l’Aran, en les circumstàncies que s’estableixin 
per reglament.

5. L’alumnat que s’incorpori tardanament als centres 
educatius de l’Aran han de rebre un suport especial i 
addicional d’ensenyament de l’aranès.

6. La Generalitat de Catalunya fomentarà el coneixe-
ment de la realitat lingüística, històrica i cultural de 
l’Aran, als centres educatius catalans.

Article 18. El professorat

1. Per a la provisió de llocs de treball del professorat 
dels centres educatius públics de l’Aran, les persones 
candidates han d’acreditar el coneixement oral i escrit 
de l’aranès, d’acord amb el que estableix la normativa 
vigent. El Govern de la Generalitat, en col·laboració 
amb el Conselh Generau, ha d’assegurar la formació 
inicial i permanent del professorat en aranès.

2. Els plans d’estudi per als cursos i els centres de for-
mació del professorat han d’ésser elaborats de manera 
que els alumnes assoleixin la plena capacitació en les 
tres llengües oficials, d’acord amb les exigències de 
cada especialitat docent.

Article 19. Universitats

1. El Govern de la Generalitat ha de dur a terme actua-
cions de foment de la incorporació dels estudis filològics 
de la llengua occitana a universitats i centres d’ensenya-
ment superior de Catalunya.

2. La Generalitat ha de promoure la col·laboració de 
les universitats catalanes amb altres centres d’ensenya-

Article 13. Els convenis col·lectius

1. Són vàlids els convenis col·lectius redactats en qual-
sevol de les tres llengües oficials.

2. Els convenis s’han de redactar en la llengua oficial 
que acorden les parts, i si no hi ha acord, en les llen-
gües maternes oficials dels sol·licitants i en exemplars 
separats.

Article 14. Els registres públics

1. En els Registres Públics del Conselh Generau d’Aran, 
de l’Administració de la Generalitat, i de l’Administra-
ció local de l’Aran són vàlids els assentaments registrals 
fets en qualsevol de les tres llengües oficials.

2. En els Registres Públics del Conselh Generau d’Aran, 
de l’Administració de la Generalitat, i de l’Adminis-
tració local de l’Aran els assentaments s’han de fer en 
la llengua oficial en què és redactat el document o en 
què es fa la manifestació. Si el document està en més 
d’una llengua, es fan en la llengua indicada per qui el 
presenta al registre.

3. Les certificacions es lliuren en la llengua oficial em-
prada en la petició.

4. En tot cas, s’ha de garantir que a l’oficina del registre 
es pugui fer amb immediatesa i fiabilitat, oralment o 
per escrit, la interpretació i la traducció de qualsevol 
assentament a la llengua oficial sol·licitada per la per-
sona interessada.

Capítol III. L’onomàstica

Article 15. La toponímia

1. Els topònims de l’Aran tenen com a única forma ofi-
cial l’aranesa.

2. El Conselh Generau d’Aran és membre nat dels or-
ganismes competents en matèria de toponímia a Ca-
talunya.

3. La determinació de la denominació dels municipis i 
les comarques es regeix per la legislació de règim local, 
que ha de preveure la participació del Conselh Generau 
d’Aran en els procediments corresponents.

4. La determinació del nom de les vies urbanes i els 
nuclis de població de tota mena correspon als ajunta-
ments.

5. El Conselh Generau d’Aran ha de participar en els 
procediments relatius a la determinació dels noms de 
les vies interurbanes que transcorrin íntegrament per 
l’Aran.

Article 16. L’antroponímia

1. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen dret 
a la correcta expressió lingüística en aranès de llurs 
noms i cognoms.

2. Les persones interessades poden obtenir la constàn-
cia de la forma lingüística correcta en aranès de llurs 
noms i cognoms en el Registre Civil, qualsevol que en 
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de l’Aran i en els mitjans de radiodifusió i televisió que 
emeten o distribueixen en règim de llicència a l’Aran.

4. La Generalitat ha de promoure a través de l’Admi-
nistració general de l’Estat la formulació d’acords inter-
nacionals per facilitar la recepció directa a Catalunya, 
i especialment a l’Aran, de les emissions de ràdio i te-
levisió d’altres territoris. També pot subscriure conve-
nis a través de l’Administració general de l’Estat per 
què els prestadors dels serveis públics de comunicació 
audiovisual puguin emetre en els territoris de llengua 
occitana.

Article 23. Els mitjans de comunicació escrits

La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àmbit 
de les seves competències, han de fomentar la producció 
de premsa i publicacions periòdiques redactades total-
ment o majoritàriament en aranès, i la seva difusió a 
l’Aran i a la resta de Catalunya.

Article 24. Les indústries culturals

1. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àmbit 
de les seves competències, han d’estimular i fomentar: 

a) La creació literària i científica en llengua occitana, 
la seva difusió dins i fora de l’àmbit lingüístic i la seva 
traducció a altres llengües i la traducció a la llengua 
occitana, i en particular a l’aranès, d’obres escrites en 
altres idiomes.

b) L’edició, la distribució i la difusió dels llibres i les 
publicacions periòdiques en llengua occitana, i en par-
ticular en aranès.

c) La producció cinematogràfica en llengua occitana, i 
en particular en aranès i el doblatge i la subtitulació en 
llengua occitana de pel·lícules d’expressió original no 
occitana, i la distribució, en qualsevol format, i l’exhi-
bició d’aquests productes.

d) La producció, la distribució i la difusió dels enre-
gistraments sonors i el material audiovisual en llengua 
occitana, i en particular en aranès.

e) La producció i la representació de les arts de l’espec-
tacle en llengua occitana i en particular en aranès.

f) La creació, la interpretació i la difusió de música 
cantada en llengua occitana i en particular en aranès.

g) Qualsevol altra manifestació cultural pública en llen-
gua occitana i en particular en aranès.

2. Totes les mesures que s’adoptin per a fomentar les 
indústries culturals i d’altres que es puguin considerar 
s’han d’aplicar amb criteris objectius, sense discrimi-
nacions i dins les previsions pressupostàries.

Article 25. Les indústries de la llengua i la in-
formàtica

La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àmbit 
de les seves competències, han d’estimular i fomentar 
amb mesures adequades: 

a) La investigació, la producció i la comercialització de 
tota mena de productes en llengua occitana relacionats 
amb les indústries de la llengua, com ara els sistemes 

ment superior, fora de Catalunya, on s’estudiï la llengua 
occitana.

Article 20. L’educació permanent i els ensenya-
ments de règim especial

1. En la programació de cursos de formació permanent 
d’adults i dels serveis de primera acollida a l’Aran s’hau-
ran d’oferir l’ensenyament de l’aranès, del català i del 
castellà.

2. La Generalitat ha de promoure el coneixement de la 
història i la cultura occitanes en el marc dels programes 
de formació d’adults a tota Catalunya.

3. La Generalitat ha de promoure l’estudi de l’aranès als 
centres educatius i als centres d’ensenyament de règim 
especial d’idiomes de tot Catalunya.

Article 21. Títols i certificats

1. El Conselh Generau d’Aran i l’Institut d’Estudis Ara-
nesos, en l’àmbit de les seves respectives competències, 
han d’establir els programes de formació en aranès, els 
títols i el procediment per accedir-hi.

2. Correspon a la Generalitat de Catalunya, en coordi-
nació amb el Conselh Generau d’Aran, l’organització 
dels programes de formació i les titulacions d’aranès 
fora de l’Aran.

3.Correspon al Conselh Generau d’Aran la certificació 
dels coneixements d’aranès acreditats en les proves que 
realitzi.

4. El Conselh Generau d’Aran determina les equivalèn-
cies dels seus certificats amb els diferents títols i cer-
tificats que acrediten el coneixement de l’aranès. Amb 
aquesta finalitat, es poden subscriure acords de reco-
neixement dels títols i certificats expedits per entitats i 
organismes d’altres territoris de parla occitana.

Capítol V. Els mitjans de comunicació i les indús-
tries culturals

Article 22. Els mitjans de radiodifusió i televi-
sió

1. La Generalitat ha de produir a través dels seus mit-
jans de comunicació audiovisual programes radiofònics 
i televisius en aranès per a l’Aran, d’acord amb la legis-
lació vigent i amb la planificació en vigor de l’espectre 
radioelèctric i ha de fomentar la col·laboració d’aquests 
amb la resta de mitjans de comunicació en occità de 
fora de Catalunya.

2. La Generalitat ha de fer tècnicament possible en els 
seus mitjans de comunicació audiovisual la presència 
de l’aranès dins la programació distribuïda per a Ca-
talunya, a través de la utilització dels mitjans tècnics 
adients, i fer efectiu l’ús d’aquests mitjans dins les se-
ves possibilitats pressupostàries i del que marquin els 
contractes programa.

3. La Generalitat fomentarà la presència de l’aranès en 
els prestadors de serveis de comunicació audiovisual 
que operen a l’empara d’una llicència a la demarcació 
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aranès, en català, en castellà o en qualsevol llengua de 
la Unió Europea.

2. Les dades obligatòries de l’etiquetatge de productes 
alimentaris envasats i de productes tòxics o verinosos 
produïts a Catalunya que es distribueixen en l’àmbit 
territorial de l’Aran han de constar en qualsevol de les 
tres llengües oficials.

Article 29. La informació i la publicitat de ca-
ràcter públic

1. En la publicitat institucional de la Generalitat, de les 
administracions locals i de llurs empreses públiques o 
concessionàries i de les altres institucions i corporacions 
catalanes de dret públic feta en l’àmbit territorial de 
l’Aran ha de garantir l’ús de l’aranès sens perjudici de 
l’ús de les altres llengües oficials.

2. El Govern de la Generalitat i els ens locals de l’Aran 
han d’estimular i fomentar amb mesures adequades, 
proporcionals i no coactives, l’ús de l’aranès en la pu-
blicitat, especialment la de la via pública.

3. Tota la informació relacionada amb la prestació de 
serveis finançats amb recursos públics, com els hospi-
tals, les llars residència per a gent gran, els albergs o els 
centres culturals i de lleure de l’Aran hauran d’estar a 
disponibilitat dels usuaris en les tres llengües oficials.

Capítol VII. L’impuls institucional

Article 30. Les mesures de foment

1. La Generalitat, el Conselh Generau d’Aran i els ens 
locals de l’Aran, en l’àmbit de les seves competències 
respectives, han de fomentar l’ús de l’aranès en les ac-
tivitats laborals, professionals, mercantils, publicitàries, 
culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualse-
vol altra mena.

2. Els poders públics esmentats en l’apartat primer han 
de vetllar per la conservació, la promoció i la difusió 
de les activitats culturals que s’expressen en aranès així 
com la protecció de totes les formes i variants dialectals 
de l’Aran.

3. Els poders públics esmentats en l’apartat primer han 
de fomentar que l’aranès i la cultura i la llengua oc-
citanes siguin presents en els equipaments culturals, 
particularment a les biblioteques, les videoteques, els 
museus i els centres culturals que en depenen, a l’Aran 
i a la resta de Catalunya. Igualment, ha de procurar que 
les entitats encarregades de dur a terme o fomentar les 
activitats culturals a l’Aran incorporin, en una mesura 
apropiada, el coneixement i la pràctica de l’aranès.

Article 31. Les mesures de planificació

1. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àm-
bit de les seves competències, s’han de dotar d’instru-
ments de planificació lingüística general consistents en 
programes periodificats, per tal d’establir els objectius i 
les mesures més convenients en cada moment i avaluar-
ne els resultats. L’elaboració dels instruments de plani-
ficació ha d’ésser concertada amb els diversos agents 

de reconeixement de veu, de traducció automàtica i al-
tres de similars o possibles d’acord amb els avenços 
tecnològics.

b) La producció, la distribució i la comercialització dels 
programaris informàtics, dels jocs d’ordinador, de les 
edicions digitals i dels multimèdia en llengua occitana, 
i la traducció, si escau, d’aquests productes a la llengua 
occitana.

c) La presència de productes i d’informacions en llen-
gua occitana a les xarxes telemàtiques d’informació.

Capítol VI. L’activitat socioeconòmica

Article 26. La promoció en l’àmbit socioeconòmic

La Generalitat, el Conselh Generau d’Aran i els ens 
locals de l’Aran, en l’àmbit de les seves competències 
respectives, han d’adoptar les mesures pertinents i pro-
veir els mitjans per impulsar i garantir l’ús normal de 
l’aranès en tots els sectors i activitats de la vida social 
i econòmica a l’Aran, en el marc dels drets i llibertats 
lingüístiques definits en l’article 3 de la present llei.

Article 27. L’àmbit empresarial

1. Les empreses de caràcter públic que operen a l’Aran 
han de posar els mitjans per tal de garantir que els em-
pleats que tenen relació directa amb el públic posseeixin 
el coneixement de l’aranès necessari per a atendre amb 
normalitat el servei que els és encomanat.

2. Aquesta Llei no preveu sancions per als ciutadans ni 
per a les empreses per la utilització de qualsevol de les 
llengües oficials en l’àmbit privat. Tanmateix la Gene-
ralitat, el Conselh Generau d’Aran i els ens locals de 
l’Aran, en l’àmbit de les seves competències respecti-
ves, han de promoure mitjançant mesures adequades 
d’estímul i de foment de l’ús de l’aranès en les activitats 
socioeconòmiques que poden incloure, entre altres: 

a) Convenis i concerts amb empreses i entitats socials, 
culturals o de lleure que es comprometin a fer ús de 
l’aranès en el seu funcionament intern i en les seves 
activitats.

b) Subvencions, ajudes, bonificacions i exempcions i 
desgravacions fiscals per als actes o manifestacions 
relacionats amb el foment, la difusió de l’aranès i la 
retolació en aranès.

c) Premis a la qualitat lingüística o altres tipus de reco-
neixements i incentius per a les empreses, establiments 
o entitats privades que utilitzin l’aranès en la prestació 
dels seus serveis.

d) Elaboració i difusió de materials per tal de promoure 
la difusió i l’ús normal i correcte de l’aranès en els dife-
rents tipus d’activitats econòmiques i socials.

Article 28. La informació als consumidors i con-
sumidores

1. Les dades que figuren en l’etiquetatge i en l’embalatge 
i les instruccions d’ús dels productes que es distribu-
eixen en l’àmbit territorial de l’Aran poden figurar en 
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responsables de l’Administració de Justícia per promou-
re la normalització de l’aranès en l’àmbit judicial.

Tercera

En el desenvolupament de les mesures establertes en la 
present llei no es podran establir quotes o sancions a 
particulars ni a empreses.

Quarta

En els pressupostos de la Generalitat s’han de fer les con-
signacions necessàries per a dur a terme les actuacions 
i adoptar les mesures derivades de l’execució d’aquesta 
Llei amb els mitjans i els recursos suficients.

Cinquena

En el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta 
Llei, s’han d’acordar els traspassos necessaris per a la 
seva aplicació.

Disposició derogatòria

Resten derogades les disposicions contràries al que es-
tableix aquesta Llei, i expressament l’article 2 de la Llei 
16/1990, de 13 de juliol, del règim especial de la Val 
d’Aran, i els articles 7, 19.3, 25.3 i 26.6 de la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística.

Disposicions finals

Primera

Es modifiquen els articles 1.1, 18.1 i 26.5 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que que-
den redactats amb el text següent: 

«Article 1.1

»L’objecte d’aquesta Llei és el desenvolupament de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, per tal d’emparar, 
fomentar i normalitzar l’ús de la llengua catalana en tots 
els àmbits, i de garantir l’ús normal i oficial del català 
i del castellà.»

«Article 18.1

» Els topònims de Catalunya, dintre de l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta llei, tenen com a única forma oficial la 
catalana, d’acord amb la normativa lingüística de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans.»

«Article 26.5

»Les emissores de radiodifusió i de televisió han de ga-
rantir que en la programació de música cantada hi hagi 
una presència adequada de cançons produïdes per ar-
tistes catalans i que com a mínim el vint-i-cinc per cent 
siguin cançons interpretades en llengua catalana.»

Segona

S’afegeix un nou article 1.4 a la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística, que queden redactats amb 
el text següent: 

i col·lectius implicats, i s’han de tenir en compte els 
principis de participació, simplificació i eficàcia.

2. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àm-
bit de les seves competències, han d’elaborar un mapa 
sociolingüístic de l’Aran, que ha d’ésser revisat periò-
dicament, per tal d’adequar a la realitat la seva acció de 
política lingüística i, alhora, per a valorar la incidència 
de les actuacions fetes.

Article 32. Acords de col·laboració

1. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han 
de promoure, d’acord amb l’Administració de l’Estat, 
acords i tractats amb les administracions dels altres 
territoris occitanoparlants per a fomentar l’intercanvi 
cultural entre territoris de parla occitana i la coordina-
ció i la cooperació en matèria de política lingüística, per 
a obtenir la generalització i l’extensió del coneixement i 
de l’ús de l’occità en tot l’àmbit lingüístic, amb respecte 
per totes les variants i per les competències de cada 
administració.

2. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran podran, 
d’acord amb l’Administració de l’Estat, promoure acords 
i tractats amb les administracions dels altres territoris 
occitanoparlants en la promoció de la difusió i la recep-
ció dels mitjans de comunicació en llengua occitana.

3. La Generalitat podrà establir amb el Govern estatal 
acords de col·laboració perquè, en la tasca d’actuació 
exterior del govern espanyol, s’inclogui com a objectius 
de la política cultural la promoció i projecció exterior 
de la cultura i la llengua occitanes, principalment mit-
jançant la col·laboració amb els estats amb territoris de 
llengua occitana.

Article 33. Projecció exterior

La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han de 
vetllar, d’acord amb l’Administració de l’Estat i con-
juntament amb les administracions dels altres territoris 
occitanoparlants, per la projecció de l’aranès i de la res-
ta de la llengua occitana fora del seu àmbit lingüístic, 
principalment en el món acadèmic i de la recerca. Per a 
l’acompliment d’aquest objectiu, la Generalitat pot par-
ticipar en un organisme comú als territoris de llengua 
occitana.

Disposicions

Disposicions addicionals

Primera

La Generalitat i el Conselh Generau poden subscriure 
acords amb l’Administració de l’Estat per garantir l’ús 
de l’aranès per part dels serveis estatals radicats a l’Aran 
amb la finalitat de fer efectiu el dret d’opció lingüística 
de l’aranès.

Segona

La Generalitat i el Conselh Generau de l’Aran poden 
impulsar la subscripció d’acords amb els organismes 
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Esmenes a la totalitat
Reg. 65470, 65523 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.02.2010

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 65470)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i 
següents del Reglament de la Cambra, presenta esmena 
a la totalitat de retorn al Govern del «Projecte de Llei de 
declaració del Parc Natural del Montgrí i el Baix Ter, de 
dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural 
integral», amb N.T. 200-00081/08.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

Maria Dolors Montserrat i Culleré

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 65523)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 104 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent: 

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. de Convergència i Unió

De retorn al Govern del Projecte de llei de declaració 
del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral (tram. 200-00081/08).

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

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

«Article 1.4

»Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei el 
territori de la Vall d’Aran i la normalització de l’aranès 
que es regeix per la seva normativa específica.»

Tercera

Es modifica l’article 294.2 de la Llei 8/1987, del 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, que 
queda redactat de la manera següent: 

«Article 294.2

»D’acord amb llurs ofertes d’ocupació pública, les en-
titats locals han de seleccionar el personal per mitjà de 
convocatòria pública i dels sistemes de concurs, oposi-
ció i concurs oposició lliures, en els quals han de quedar 
garantits els principis d’igualtat, de mèrit, de capacitat i 
de publicitat. En el procés de selecció, s’ha d’acreditar 
el coneixement del català, tant en l’expressió oral com 
en l’escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de 
les places de què es tracti.»

Quarta

S’autoritza el Govern de la Generalitat i el Conselh Ge-
nerau d’Aran, en l’àmbit de les competències respecti-
ves, per dictar les disposicions necessàries per desplegar 
i aplicar aquesta Llei. El Conselh Generau ha de ser 
escoltat en l’elaboració dels reglaments del Govern que 
desenvolupin aquesta Llei.

Cinquena

El Govern, en el termini de dos anys, ha de revisar i 
modificar la normativa vigent relativa a l’aranès per 
adaptar-la al que disposa aquesta Llei.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

Maria Dolors Montserrat i Culleré

projecte de llei de declaració del parc 
natural del montgrí, les illes medes i el 
baix Ter, de dues reserves naturals par·
cials i d’una reserva natural integral
Tram. 200-00081/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65439); Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65457).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia, 
i última.

Finiment del termini: 05.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

Maria Dolors Montserrat i Culleré

projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 200-00083/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65439); Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65459).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia, 
i última.

Finiment del termini: 05.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

Esmenes a la totalitat
Reg. 65472, 65524 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.02.2010

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 65472)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i 
següents del Reglament de la Cambra, presenta ESME-
NA a la totalitat de retorn al Govern del «Projecte de 
Llei de mesures en matèria d’ocupació pública», amb 
N.T. 200-00083/08.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

Maria Dolors Montserrat i Culleré

projecte de llei del cinema
Tram. 200-00082/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65458).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia, 
i última.

Finiment del termini: 05.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

Esmenes a la totalitat
Reg. 65299, 65471 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.02.2010

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 65299)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Grup Parlamentari 
Mixt, que pertany a Ciutadans, d’acord amb allò previst 
a l’article 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent: 

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. Mixt

De retorn al Govern del Projecte de llei del cinema amb 
NT 200-00082/08.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2010.

Albert Rivera Díaz
Portaveu del Grup Parlamentari Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 65471)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i 
següents del Reglament de la Cambra, presenta esmena 
a la totalitat de retorn al Govern del «Projecte de Llei 
del cinema de Catalunya», amb N.T. 200-00082/08.
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3.01.02.

proposició de llei de modificació de 
l’apartat 4 de l’article 17 de la llei 5/1994, 
del 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments de catalunya
Tram. 202-00070/08

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

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil.

Finiment del termini: 10.02.2010; 9:30 hores.

proposició de llei de modificació de la 
llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a 
les famílies
Tram. 202-00077/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 63986 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -  
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 63986)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris, fent ús d’allò que es determina 
a l’article 104 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent esmena a la totalitat de retorn de la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, 
de suport a les famílies (N. T. 202-00077).

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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 65524)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 104 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent: 

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. de Convergència i Unió

Esmena a la totalitat de retorn al Govern del Projecte 
de llei de mesures en matèria d’ocupació pública (Tram. 
200-00083/08)

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

proposició de llei de reconeixement del 
penedès com a àrea funcional de plani·
ficació i proposició de llei de modifica·
ció de l’article 2 de la llei 1/1995, del 16 
de març, per la qual s’aprova el pla terri·
torial general de catalunya, i de l’article 
12 de la llei 23/1983, del 21 de novem·
bre, de política territorial
Tram. 202-00044/08 i 202-00046/08

Tramitació conjunta en un sol procediment

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 2 de 
febrer de 2010, atès que el text de la Proposició de llei 
de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de 
planificació (tram. 202-00044/08) i el de la Proposició 
de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, 
del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial ge-
neral de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 23/2983, 
del 21 de novembre, de política territorial (tram. 202-
00046/08) són idèntics, la Mesa ha considerat que no 
s’han de tramitar dos procediments diferents, duplicant 
les compareixences i les esmenes a l’articulat per a 
concloure en dos dictàmens idèntics, quan la regulació 
que al respecte ha de fer el Parlament, en el moment 
present, només pot ser única; en conseqüència, d’acord 
amb l’article 29.3.a) del Reglament, ha acordat que les 
proposicions de llei 202-00044/08 i 202-00046/08  es 
tramitin conjuntament en un sol procediment que doni 
lloc a un sol dictamen de la Comissió.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual
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3.10.13.

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

3.10.13. DESIGNACIó DEL SÍNDIC DE GREUGES

procediment per a elegir el síndic o sín·
dica de greuges
Tram. 281-00001/08

Substanciació de la compareixença

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comissió 
del Síndic de Greuges, del 04.02.2010 (DSPC-C 723).

Proposta de dictamen

A la Mesa de la Comissió

Els grups parlamentaris sotasignats, un cop substancia-
da la compareixença de Rafael Ribó i Massó, candidat 
a síndic de greuges proposat pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 64885), i havent-ne analitzat el currí-
culum, proposen a la Comissió que, de conformitat amb 
l’article 8.1.b de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del 
Síndic de Greuges, estableixi el dictamen següent: 

La Comissió del Síndic de Greuges: 

a) Considera que Rafael Ribó i Massó no és afectat 
per cap causa d’incompatibilitat de les que estableix 
l’article 7 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del 
Síndic de Greuges.

b) Considera que Rafael Ribó i Massó és un candidat 
idoni i que, en conseqüència, de conformitat amb el 
que estableix l’article 8.1.c de la Llei 24/2009, pot ésser 
proposat al Ple del Parlament com a candidat a síndic 
de greuges.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

Josep Casajuana i Pladellorens, GP SOC-CpC; Josep 
Maria Freixanet i Mayans, GP ERC; Salvador Milà i 
Solsona, GP ICV-EUiA; Pilar Pifarré i Matas, G. P. 
de CiU; Francesc Vendrell i Bayona, G. P. del PPC; 
Carmen de Rivera i Pla, G. Mixt

proposició de llei de regulació de les 
festes tradicionals amb bous
Tram. 202-00079/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 65318 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.02.2010

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65318)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa, fent ús d’allò que determina l’article 104 
del Reglament del Parlament de Catalunya, presenta 
esmena de retorn a la Proposició de llei de regulació de 
les festes tradicionals amb bous (núm. de tram. 202-
00079/08).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn al Govern de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2010

Dolors Camats i Luis

Portaveu Grup ICV-EUiA

proposició de llei del sector d’assistèn·
cia en carretera de vehicles avariats i 
accidentats
Tram. 202-00083/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 09.02.2010 al 22.02.2010).

Finiment del termini: 23.02.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.02.2010.
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3.10.25.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

proposta de resolució sobre la inclusió 
de la festa dels bous de les Terres de 
l’ebre en el catàleg del patrimoni festiu 
de catalunya i el reconeixement com a 
festa tradicional d’interès nacional
Tram. 250-02470/08

Esmenes presentades
Reg. 64635 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPC, 29.01.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg.64635)

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 treballant en el marc de les seves 
competències per tal de poder incoar, si escau, expedi-
ent de declaració de les Festes amb bous de les Terres de 
l’Ebre com a Festa Tradicional d’Interès Nacional.»

Dictamen de la Comissió del Síndic de 
Greuges

A la Mesa del Parlament

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tin-
guda el dia 4 de febrer de 2010, de conformitat amb 
l’article 8.1.b de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, 
del Síndic de Greuges, i d’acord amb el que estableixen  
els apartats 4 a 7 de l’article 157 del Reglament del 
Parlament, ha substanciat la compareixença de Rafael 
Ribó i Massó, candidat a síndic de greuges proposat pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64885), i 
n’ha analitzat el currículum. Finalment, la Comissió ha 
acordat d’emetre el dictamen següent: 

La Comissió del Síndic de Greuges: 

a) Considera que Rafael Ribó i Massó no és afectat 
per cap causa d’incompatibilitat de les que estableix 
l’article 7 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del 
Síndic de Greuges.

b) Considera que Rafael Ribó i Massó és un candidat 
idoni i que, en conseqüència, de conformitat amb el 
que estableix l’article 8.1.c de la Llei 24/2009, pot ésser 
proposat al Ple del Parlament com a candidat a síndic 
de greuges.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

El secretari La presidenta
de la Comissió  de la Comissió
Joaquim Josep Paladella i Curto Belén Pajares i Ribas

Proposta al Ple

Al Ple del Parlament

Atès el dictamen de la Comissió del Síndic de Greuges 
sobre la idoneïtat del candidat presentat dins el proce-
diment per a elegir el síndic o síndica de greuges (tram. 
281-00001/08), de conformitat amb el que estableix 
l’article 8.1.c de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del 
Síndic de Greuges, es proposa al Ple del Parlament Ra-
fael Ribó i Massó com a candidat a síndic de greuges.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2010

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament
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3.10.25.

proposta de resolució sobre l’amplia·
ció de la línia 4 de rodalia amb la cons·
trucció d’una tercera via entre martorell 
i barcelona
Tram. 250-02475/08

Esmenes presentades
Reg. 64584 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 28.01.2010

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. 
64584)

Apartat 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar al Govern de l’Estat a incorporar 
al Pla d’infraestructures Ferroviàries per a les Rodalies 
de Barcelona 2009-2015 la construcció d’una tercera 
via des de Martorell a Barcelona, en els trams on tèc-
nicament sigui possible i l’articulació d’un bon sistema 
d’apartadors que permeti la circulació de trens semi-
directes per la línia R-4 de rodalies..»

proposta de resolució sobre el cobri·
ment de les vies del tren a vilafranca 
del penedès (alt penedès)
Tram. 250-02472/08

Esmenes presentades
Reg. 64562 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 28.01.2010

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. 
64562)

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 Gene-
ralitat a que demani a ADIF i al Ministerio de Fomento 
a que, d’acord amb els estudis tècnics que determinen 
l’existència de sorolls i vibracions amb la configuració 
que s’ha executat el cobriment de les vies de l’AVE al 
seu pas per Vilafranca del Penedès, es plantegin mesu-
res correctores, a curt i a mitjà termini, que solucionin 
el problema.»
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la conne·
xió dels punts de llum del túnel de coll 
cardús de la carretera c·58, a vacaris·
ses (vallès occidental)
Tram. 250-02501/08

Esmenes presentades
Reg. 64633 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 28.01.2010

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. 
64633)

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 iniciar la redacció del projecte de l’enllaç 
a la C-58 per a l’accés a l’àmbit de Coll Cardús, que 
inclogui la connexió de l’enllumenat del túnel de Coll 
Cardús.»

proposta de resolució sobre la toponí·
mia de l’aeroport de barcelona
Tram. 250-02481/08

Esmenes presentades
Reg. 64674 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 28.01.2010

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. 
64674)

Paràgraf 1

1 Esmena núm. 1
D’addició
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 reclamar al Govern espanyol que AENA faci 
un us normalitzat de la llengua catalana en la toponímia 
emprada en els panells informatius i teleindicadors de 
l’Aeroport del Prat, garantint que no es disminueixi la 
claredat de la informació que s’ofereixi als passatgers i 
usuaris de l’aeroport, i que hauria de passar per: ...»
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TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un carril bici del nucli urbà a l’estació 
del tren de santa maria de palautordera 
(vallès oriental)
Tram. 250-02510/08

Esmenes presentades
Reg. 64774 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 28.01.2010

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. 
64774)

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 col-
laborar en el procés de redacció de l’estudi i construc-
ció d’un carril bici des del nucli urbà de Santa Maria de 
Palautordera fins a l’estació de tren, que ha d’impulsar 
l’Ajuntament del municipi.»

proposta de resolució sobre l’adopció 
de mesures per a reduir la contaminació 
acústica a la carretera c·234, a gavà
Tram. 250-02502/08

Esmenes presentades
Reg. 64776 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 28.01.2010

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. 
64776)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a presentar el projecte de col-
locació de pantalles acústiques al tram situat a conti-
nuació del pas elevat de la carretera C-234 a Gavà per 
poder licitar-ne l’execució durant l’any 2010.»
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la prioritza·
ció de les obres per a garantir la segure·
tat en els accessos de la carretera c·17 
a aiguafreda (vallès oriental)
Tram. 250-02512/08

Esmenes presentades
Reg. 64638 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 28.01.2010

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. 
64638)

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 iniciar la redacció del projecte de millora 
dels carrils d’acceleració i desacceleració de l’accés 
sud a Aiguafreda des de la C-17.»

proposta de resolució sobre la prioritza·
ció de les actuacions per al millorament 
de la seguretat del tram de la carretera 
c·17 entre Tagamanent i aiguafreda
Tram. 250-02511/08

Esmenes presentades
Reg. 64775 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 28.01.2010

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. 
64775)

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 incloure la carretera C-17 entre Tagamanent 
i Aiguafreda dins de la propera campanya d’auscultació 
sistemàtica de ferms per tal de determinar el lliscament 
del paviment i poder programar les actuacions de mi-
llora que s’escaiguin.»
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3.10.25.

proposta de resolució per al traspàs de 
la carretera lv·5223, d’accés a llesui 
(pallars sobirà), a la generalitat
Tram. 250-02516/08

Esmenes presentades
Reg. 64660 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 28.01.2010

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. 
64660)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a estudiar les característiques funcionals 
i territorials de la carretera LV-5223 per tal de deter-
minar, juntament amb la Diputació de Lleida, el nivell 
de xarxa viària al qual s’ha d’adscriure, en funció del 
qual s’haurà de concretar l’òrgan de gestió de la car-
retera.»

proposta de resolució sobre el repara·
ment dels danys ambientals i els acces·
sos entre nuclis urbans en el tram de 
la carretera c·17 entre la garriga i ai·
guafreda
Tram. 250-02515/08

Esmenes presentades
Reg. 64639 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 28.01.2010

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. 
64639)

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 les obres executades a la carretera 
C-17 entre la Garriga i Aiguafreda per tal de determi-
nar els seus resultats des del punt de vista de la segure-
tat viària, dels accessos als municipis, així com la seva 
compatibilitat amb la formació d’un passeig fluvial a 
desenvolupar per consorci fluvial corresponent i posar-
ho en coneixement dels municipis afectats.»
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la reducció 
o la supressió del peatge per als habi·
tants del maresme en el cas que es per·
llongui l’autopista c·32 entre palafolls 
i Tordera
Tram. 250-02526/08

Esmenes presentades
Reg. 64583 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPT, 28.01.2010

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. 
64583)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar 
mesures correctores del peatge de Santa Susanna en la 
línia d’afavorir la mobilitat sostenible.»

proposta de resolució sobre la partici·
pació de la generalitat en la candidatura 
del conjunt monumental de la seu vella 
de lleida (segrià) per a formar part del 
patrimoni de la humanitat de la unesco
Tram. 250-02523/08

Esmenes presentades
Reg. 65115 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CPC, 29.01.2010

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. 
65115)

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 contribuint i donant suport a la 
inclusió del Conjunt del Turó de la Seu Vella com a 
Patrimoni Mundial de la UNESCO, alhora que seguir 
promovent el desenvolupament del Consorci del Turó 
de la Seu Vella de Lleida.»
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la signa·
tura d’un conveni amb l’ajuntament de 
vilafranca del penedès (alt penedès) 
per a concertar places públiques de re·
sidència per a la gent gran
Tram. 250-02534/08

Esmenes presentades
Reg. 65067 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBI, 02.02.2010

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. 
65067)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a valo-
rar en la propera programació territorial dels recursos 
d’atenció social especialitzada i domiciliària a Cata-
lunya, la possibilitat d’ampliar places residencials per 
a persones grans al territori de la comarca de l’Alt 
Penedès, d’acord amb la demanda ciutadana genera-
da a Vilafranca del Penedès i en funció de que el seu 
ajuntament hagi presentat la sol·licitud i el projecte cor-
responent d’una nova residència que ha anunciat a la 
capital de la comarca.»

proposta de resolució sobre la supres·
sió de les barreres arquitectòniques de 
les instal·lacions de titularitat pública a 
vilafranca del penedès (alt penedès)
Tram. 250-02532/08

Esmenes presentades
Reg. 65131 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBI, 02.02.2010

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. 
65131)

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 preveure els ajustos necessaris per eliminar 
les barreres arquitectòniques al Centre d’Atenció Pri-
mària de la plaça del Penedès en les futures interven-
cions de millora del centre.»
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3.10.25.

proposta de resolució sobre el compli·
ment de l’article 23 de la llei 18/1996, de 
relacions amb les comunitats catalanes 
a l’exterior
Tram. 250-02539/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre el compli·
ment de l’article 9. f de la llei 18/1996, 
de relacions amb les comunitats catala·
nes a l’exterior
Tram. 250-02540/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre el compli·
ment de l’article 8.3 de la llei 18/1996, 
de relacions amb les comunitats catala·
nes a l’exterior
Tram. 250-02541/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre la demo·
lició de l’antiga escola de magisteri de 
lleida (segrià) i l’encàrrec del projecte 
d’una nova seu
Tram. 250-02536/08

Esmenes presentades
Reg. 65132 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 01.02.2010

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. 
65132)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar, 
dins les disponibilitats pressupostàries per a l’exercici 
2010, la demolició de l’edifici de l’antiga escola de Ma-
gisteri de la ciutat de Lleida i a encarregar la redacció 
del projecte de la nova seu dels diferents departaments 
de la Generalitat a la capital del Segrià.»

proposta de resolució sobre el dret a 
l’autodeterminació i sobre el reconeixe·
ment de les consultes populars sobre la 
independència
Tram. 250-02537/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65428); Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65430); 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
(reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la cons·
trucció de la nova ciutat judicial de Tar·
ragona amb independència del procés 
de venda de l’actual palau de justícia
Tram. 250-02545/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65487).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.02.2010.

proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat d’educació especial a san·
ta coloma de gramenet (barcelonès) 
i sobre la implementació d’un progra·
ma d’ensenyament professional per als 
alumnes amb discapacitat
Tram. 250-02546/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre la senya·
lització de l’estació d’esquí nòrdic del 
bosc de virós, a alins (pallars sobirà)
Tram. 250-02542/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre el millora·
ment de la cobertura telefònica a la vall 
de vallalta, al maresme
Tram. 250-02543/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre la constitu·
ció d’una comissió tècnica per a avaluar 
la viabilitat tècnica del soterrament de la 
línia de molt alta tensió entre bescanó i 
santa llogaia d’alguema i per a elabo·
rar·ne un informe
Tram. 250-02544/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la cobertu·
ra de les necessitats policials de la de·
marcació de lleida
Tram. 250-02550/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre la cobertu·
ra de la televisió digital terrestre a Tor·
dera (maresme)
Tram. 250-02551/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre el traspàs 
de les competències i l’agilitació dels 
tràmits en matèria de registre civil
Tram. 250-02552/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre les obres 
de construcció de l’ies marta mata a 
montornès del vallès (vallès oriental), 
i sobre l’ampliació de les instal·lacions 
actuals
Tram. 250-02547/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre el millora·
ment de la senyalització dels accessos 
als polígons industrials de vacarisses 
(vallès occidental) des de la carretera 
c·58
Tram. 250-02548/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre la consi·
deració de la quarta etapa del reg gar·
rigues sud com a reg social
Tram. 250-02549/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre les mesu·
res per a agilitar els jutjats contencio·
sos administratius i sobre el nomena·
ment de quatre jutges a barcelona
Tram. 250-02556/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats mercantils i la creació de 
dos jutjats nous a barcelona
Tram. 250-02557/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre la normalit·
zació lingüística als òrgans judicials
Tram. 250-02558/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats civils i la creació de dos jut·
jats nous a barcelona
Tram. 250-02553/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats penals i la creació d’un jutjat 
nou a barcelona
Tram. 250-02554/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre l’agilitació 
dels jutjats socials i la creació de dos 
jutjats nous a barcelona
Tram. 250-02555/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre el mante·
niment de la integritat de la prestació 
econòmica de cuidadors no professio·
nals en els casos de coincidència amb 
la participació en centres ocupacionals 
per a persones amb discapacitat psíqui·
ca
Tram. 250-02565/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre l’aprovació 
del programa d’activitats anuals per a la 
seguretat viària
Tram. 250-02566/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre la congela·
ció de les tarifes dels serveis de rodalia 
i mitjana distància de renfe
Tram. 250-02567/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65487).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.02.2010.

proposta de resolució sobre la modifi·
cació del decret 189/1981, que estableix 
les normes de protocol i cerimonial en 
l’àmbit de la generalitat de catalunya
Tram. 250-02559/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre l’increment 
del preu dels serveis de mitjana distàn·
cia aplicat per renfe
Tram. 250-02560/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.02.2010 al 11.02.2010).

Finiment del termini: 12.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre la millo·
ra en l’aportació de l’estat al contrac·
te programa de l’autoritat del Transport 
metropolità
Tram. 250-02564/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 65487).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.02.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la modi·
ficació de l’emplaçament de la parada 
d’autobús de la línia manresa·navarcles 
del barri del guix, de manresa (bages)
Tram. 250-02570/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre l’elabora·
ció d’un pla per a dinamitzar els sectors 
del moble i de la il·luminació
Tram. 250-02571/08

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 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la unifor·
mització de la policia local amb la resta 
de cossos policials
Tram. 250-02568/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 65475).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.02.2010 al 09.02.2010).

Finiment del termini: 10.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2010.

proposta de resolució sobre el centena·
ri del naixement de màrius Torres
Tram. 250-02569/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
al bages
Tram. 250-02574/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
a l’àrea metropolitana de barcelona
Tram. 250-02575/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre el compli·
ment de la normativa legal amb relació a 
l’empadronament dels immigrants d’ori·
gen estranger a vic (osona)
Tram. 250-02572/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
a girona
Tram. 250-02573/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels descomptes en les tarifes d’elec·
tricitat, aigua i gas per a persones de·
socupades
Tram. 250-02578/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre l’exempció 
del pagament de les taxes d’inscripció a 
les proves d’accés a les universitats pú·
bliques de les persones desocupades
Tram. 250-02579/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
al camp de Tarragona
Tram. 250-02576/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un nou model de títol personalitzat de 
transport per a persones desocupades 
a lleida (segrià)
Tram. 250-02577/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre el finança·
ment de la construcció del centre d’aco·
llida d’animals del gironès
Tram. 250-02582/08

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 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre l’atorga·
ment d’ajuts a la producció i la comer·
cialització de productes agrícoles i ra·
maders artesans
Tram. 250-02583/08

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 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre el termini 
dels pagaments als centres residenci·
als per a la gent gran amb places con·
certades
Tram. 250-02580/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la modi·
ficació de les bases reguladores dels 
ajuts destinats al foment d’infraestruc·
tures de biodigestió de purins
Tram. 250-02581/08

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 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre el garanti·
ment del subministrament d’aigua pota·
ble a l’argentera (baix camp)
Tram. 250-02586/08

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 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la cons·
trucció d’un dipòsit d’aigua a capafonts 
(baix camp)
Tram. 250-02587/08

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 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la cons·
trucció del ceip bora gran, de serinyà 
(pla de l’estany)
Tram. 250-02584/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la creació 
d’un pla de dinamització del sector cul·
tural que comporti descomptes en l’ad·
quisició de productes culturals
Tram. 250-02585/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la cons·
trucció urgent d’una estació depurado·
ra d’aigües residuals a maspujols (baix 
camp)
Tram. 250-02590/08

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 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la cons·
trucció d’un consultori mèdic a la zona 
de llevant de cambrils (baix camp)
Tram. 250-02591/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la cons·
trucció d’un centre de dia per a la gent 
gran a riudecols (baix camp)
Tram. 250-02588/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la supres·
sió de subvencions i la reducció de les 
freqüència de pas en algunes línies 
d’autobusos que enllacen reus amb al·
tres municipis del baix camp
Tram. 250-02589/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre la repara·
ció de la xarxa de camins de l’argentera 
(baix camp)
Tram. 250-02594/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la cons·
trucció d’un nou centre de dia a la zona 
de llevant de cambrils (baix camp)
Tram. 250-02595/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la cons·
trucció d’un centre de dia per a la gent 
gran a l’aleixar (baix camp)
Tram. 250-02592/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la revisió i 
la renovació urgents de la xarxa de cla·
vegueram d’almoster (baix camp)
Tram. 250-02593/08

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 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.
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3.10.25.

proposta de resolució sobre les obres 
de remodelació i ampliació del ceip gi·
ronella durant el 2010
Tram. 250-02598/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre l’ampliació 
i el millorament dels centres d’educació 
infantil i primària i la construcció d’un 
institut d’educació secundària a molins 
de rei (baix llobregat)
Tram. 250-02599/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre el restabli·
ment del nombre de trajectes diaris en 
la línia d’autobús entre l’aleixar, maspu·
jols, vilaplana i reus
Tram. 250-02596/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre el suport 
als tres projectes del consell comarcal 
de la segarra per a la resolució dels pro·
blemes de proveïment d’aigua potable
Tram. 250-02597/08

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 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.
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proposta de resolució sobre l’elabora·
ció d’un estudi sobre la repercussió de 
l’activitat de la fàbrica de ciment de la·
farge sobre els habitants de montcada 
i reixac (vallès occidental)
Tram. 250-02602/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 65059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa del Parlament

Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Partit Popular 
de Catalunya, Eva Garcia Rodríguez, diputada, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra presenta la següent Proposta de 
resolució per tal de ser substanciada a la Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge: 

Exposició de motius

Al terme municipal de Montcada i Reixac es troba situa-
da la planta cimentera de Lafarge. L’empresa propietària 
de la planta ha demanat autorització per tal d’incinerar 
residus per tal d’obtenir energia per a la seva activitat. 
Malgrat aquesta voluntat, actualment existeix una mo-
ratòria que impedeix a l’empresa iniciar l’anomenada 
«valorització de residus».

Des de fa temps els veïns del municipi tenen la sospita 
que l’activitat de la planta pot perjudicar la seva salut, 
però aquesta circumstància no ha estat demostrada per 
cap estudi científic, realitzat per l’administració. De la 
mateixa manera, tampoc es te cap seguretat sobre els 
efectes que podria tenir l’incineració de residus.

Aquesta absència d’informació i estudis rigorosos sobre 
l’afectació sobre la salut, justifica en molts casos la por 
a l’activitat de la planta.

El Conseller de Medi Ambient es va comprometre a 
elaborar un informe que valorés els efectes que la planta 
pot haver tingut sobre la salut dels veïns de Montcada i 
Reixac. La presentació d’aquest informe, pot confirmar 
o desmentir les pors actuals sobre els efectes de la plan-
ta sobre la salut. Això aconsella, la realització ràpida i 
rigorosa d’aquest informe per tal de poder prendre les 
decisions adequades en un sentit o l’altre i no mantenir 
indefinidament la incertesa sobre el funcionament d’una 
planta i els llocs de treball que proporciona.

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 elaborar, amb caràcter prioritari i urgent, un 

proposta de resolució sobre el servei de 
pediatria al baix maresme
Tram. 250-02600/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.

proposta de resolució sobre la revisió 
de la senyalització vertical de la ronda 
de sant sadurní d’anoia (alt penedès)
Tram. 250-02601/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.02.2010 al 17.02.2010).

Finiment del termini: 18.02.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2010.
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Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat, a través del departament corresponent, a cedir 
gratuïtament les seves instal·lacions esportives al Con-
sell Esportiu del Segrià.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G.P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P de CiU; 
Marta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU; Joan 
Morell i Comas, diputat del G. P de CiU

proposta de resolució sobre la solució 
de les deficiències del ceip parc de sa·
ladar, d’alcarràs (segrià)
Tram. 250-02604/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65118 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió D’educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, portaveu adjunt, Marta Alòs i Lòpez, i Irene Rigau 
i Oliver, diputades 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

El CEIP Parc del Saladar de la població d’Alcarràs (Se-
grià) és una escola de nova creació que compta amb set 
grups d’alumnes, tot i que només disposa de sis aules.

Els alumnes d’educació infantil i de primària han de 
jugar al mateix petit espai i de compartir les mateixes 
instal·lacions.

Degut a la manca d’espai, alguns dels alumnes es veuen 
obligats a rebre les seves classes al vestíbul de l’escola.

L’educació física i la de psicomotricitat són matèries 
que, per manca de lloc, els alumnes no coneixen. Els 
alumnes de primària no tenen lavabos adaptats i es ve-
uen abocats a utilitzar els destinats al professorat.

Actualment l’escola no disposa de cuina per als nens i 
nenes que han optat per quedar-se al menjador. A més, 
també per manca d’espai, es veuen obligats a menjar per 
torns. Els alumnes més petits tampoc no disposen d’un 
lloc adient per a fer la migdiada.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

estudi sobre la salut a Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental) que valori les repercussions que pot haver tingut 
la planta de fabricació de ciment sobre els seus habitants 
i les que pot tenir en el futur l’activitat de valorització 
de residus per obtenir energia.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2010.

Dolors Montserrat Eva García

proposta de resolució sobre la cessió 
gratuïta d’unes instal·lacions esportives 
del departament d’educació al consell 
esportiu del segrià
Tram. 250-02603/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65117 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, portaveu adjunt, Marta Alòs i Lòpez, i Joan Morell 
i Comas, diputats del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament presenten la se-
güent Proposta de resolució,

Exposició de motius

Com a conseqüència de les nombroses activitats que 
genera el Consell Esportiu del Segrià, aquesta entitat 
necessita utilitzar instal·lacions esportives. Un cas con-
cret és la necessitat que té el Consell Esportiu del Segrià 
d’emprar les instal·lacions del pavelló dels instituts Joan 
Oró, Manuel Gili i Gaya, i Màrius Torres, fora de l’hora-
ri lectiu per a les seves activitats sense ànim de lucre.

Actualment el Consell Esportiu del Segrià està realit-
zant moltes de les activitats del Programa del Consell 
Català de l’Esport, com és el cas dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya.

Actualment i degut a la crisi econòmica, el Consell Es-
portiu del Segrià pateix, com la resta, dificultats deri-
vades, precisament, d’aquesta crisi.

Per altra banda, el Pla director d’instal·lacions i equipa-
ments esportius de Catalunya cita l’administració espor-
tiva de la Generalitat per al compliment dels objectius 
esportius de les entitats.

Actualment, el Departament d’Educació pretén cobrar 
al Consell Esportiu del Segrià per la cessió d’aquestes 
infraestructures. Mentrestant, els nois i noies han d’en-
trenar i desenvolupar les activitats esportives al carrer, 
un fet preocupant degut a la climatologia de la ciutat de 
Lleida. Un fet insòlit si tenim en compte que hi ha una 
escola concertada que, gratuïtament, cedeix les seves 
instal·lacions.
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a cercar estímuls i incentius adreçats a tots els 
agents implicants: fabricants, botiguers i consumidors 
que ajudin a incrementar i a normalitzar la realitat lin-
güística del mercat de la joguina i dels jocs infantils.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2010

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

proposta de resolució sobre la classifi·
cació de la fusta procedent dels boscos 
de pi roig del pallars sobirà
Tram. 250-02606/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65120 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

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 tal de projectar la 
classificació de fusta procedent dels boscos de pi 
roig del Pallars Sobirà per afavorir la producció 
de bigues i altres materials de construcció.

Exposició de motius

És ben conegut que la comarca del Pallars Sobirà cons-
titueix un dels territoris de Catalunya amb una riquesa 
forestal més notable. Els aprofitaments silvícoles són ac-
tivitats tradicionals de la comarca des de temps remots, 
en què homes de forta complexió i vestits lleugerament 
amb calces ratllades solcaven les aigües de la Noguera 
Pallaresa per conduir els rais amb els quals es transpor-
tava la fusta cap a Balaguer, Lleida o Tortosa. Els arbres 
tallats al Sobirà es convertiren en les bigues comuneres 
i en altres elements estructurals de tants edificis públics 
i privats de moltes ciutats catalanes properes a les con-
ques de la Noguera Pallaresa, del Segre i de l’Ebre.

Encara avui, quan s’enderroquen casalots de Balaguer o 
de Lleida els bons coneixedors del món de la construc-
ció identifiquen les bigues comuneres com a monumen-
tals troncs de pins negres pallaresos quadrejats i en bon 
estat, igual que ferro és el comentari que es repeteix en 
observar la fusta d’aquestes bigues, alguna amb més de 
200 anys d’antiguitat.

Durant la postguerra van aparèixer a Esterri d’Àneu, a 
Sort i a la Pobla de Segur algunes indústries transforma-
dores de la fusta de caire modern, tot i que als primers 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a solucionar les deficiències actuals del CEIP 
Parc del Saladar d’Alcarràs (Segrià).

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G.P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P de CiU; 
Marta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU; Irene 
Rigau i Oliver, diputada del G. P de CiU

proposta de resolució sobre la normalit·
zació lingüística del mercat de la jogui·
na i dels jocs infantils
Tram. 250-02605/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 65119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Marta Alòs i Lòpez, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta 
de resolució,

Exposició de motius

Durant les darreres festes de Nadal s’ha pogut tornar a 
comprovar el camí que encara queda per recórrer per 
assolir la plena normalització de la llengua pròpia del 
nostre país.

Segons dades recollides per la Plataforma per la Llen-
gua, al mercat només hi ha actualment 560 joguines que 
inclouen el català a les instruccions, característiques o 
a l’embolcall, una xifra que suposa un 6% del total de 
joguines i de jocs infantils que es troben a la venda. 
Una xifra totalment insuficient si tenim el compte l’ús 
social del català entre els consumidors i consumidores 
d’aquests productes infantils.

És aquesta, per tant, una oferta de productes d’oci infan-
til que de cap manera correspon a la realitat lingüística 
del consum en català ni al dret que empara als consu-
midors i consumidores de parla catalana que haurien de 
disposar d’una oferta àmplia en la seva llengua pròpia.

L’Estatut referma aquest dret i el deure de conèixer el 
català a Catalunya i, per tant, el Govern hauria de garan-
tir la plena normalització lingüística, també, en aquest 
sector d’oci infantil.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent
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Vist que la comarca del Pallars Sobirà disposa en l’ac-
tualitat d’extenses masses forestals, entre les quals des-
taquen les pinedes de pi roig (Pinus silvestris).

Coneixedors de la llarga tradició de gestió forestal i 
de producció de fusta per a estructures constructives a 
aquesta comarca pirinenca.

Entenent que l’ús de la fusta com a element de construc-
ció representa un important imbornal de CO2, doncs 
aquest gas queda «magatzemat» en aquests elements 
constructius durant molt de temps.

Coneixedors dels diferents projectes endegats a diver-
sos municipis pallaresos per a l’aprofitament com a 
biomassa energètica de les restes produïdes a aclari-
des silvícoles, projectes que amb el temps facilitaran 
el creixement de troncs ben conformats i amb bones 
possibilitats d’utilització.

Entenent que l’elaboració de bigues de pi roig proce-
dents dels boscos pallaresos pot constituir una font de 
desenvolupament econòmic al Pallars Sobirà i, alhora, 
contribuir a una gestió sostenible de les masses forestals 
pirinenques.

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 iniciar els 
estudis tècnics que calguin a diferents parcel·les fores-
tals amb població de pi roig al Pallars Sobirà per tal 
d’arribar a establir els paràmetres de resistència mecà-
nica de les bigues obtingudes de la seva fusta i perme-
tre la seva utilització com a elements estructurals de la 
construcció.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2010

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 concre·
ció de les superfícies adjacents als es·
pais lliures de l’espai d’interès natural 
platja de Torredembarra i creixell
Tram. 250-02607/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65121 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carles Pellicer i Pu-
nyed, i Ramon Espadaler i Parcerisas, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució.

anys 60 del segle passat algunes van anar plegant per 
l’aixecament de la prohibició imposada pel govern es-
panyol d’importar fusta europea.

Durant els darrers decennis, els boscos del Pallars 
Sobirà, com els d’altres comarques del Pirineu català, 
han deixat de ser considerats una font de riquesa, tot i 
que era un sector econòmic que generava molts llocs 
de treball. Les dues serradores que operen avui dia a 
la comarca treballen amb maquinària moderna i amb 
tecnologies molt avançades, però gairebé de forma ex-
clusiva amb fusta provinent d’altres països europeus, 
com França.

De fet, els aprofitaments forestals del Pallars Sobirà 
actualment generen fusta poc valorada, emprada per 
fabricar embalatges i, una part, per fabricar paper a una 
paperera de Sant Gaudens, França.

Diversos factors expliquen la minsa valoració dels bos-
cos pallaresos. Caldria destacar en primer lloc alguns 
aprofitaments forestals de la postguerra efectuats sen-
se cap criteri de sostenibilitat, com els que nodriren 
la xarxa ferroviària espanyola amb travesses de gran 
qualitat, amb tallades arreu que no deixaven cap arbre 
en un sector de bosc i literalment arranaven territoris 
forestals d’alta qualitat. També ha tingut una forta in-
fluència l’estructura de la propietat dels boscos, amb 
molt poca superfície en mans privades. I els conceptes 
erronis que han imperat durant els darrers decennis a la 
societat catalana assimilant l’ecologisme i el conserva-
cionisme amb la natura salvatge intocada, contravenint 
els coneixements tradicionals de gestió silvícola, segons 
els quals un bosc aclarit produeix troncs ferms, rectes i 
de gran qualitat, perfectes per a la construcció.

Malgrat tot l’expressat, els troncs de pi roig, o roialet 
tal com s’anomena al Pallars Sobirà, presenten unes 
qualitats estructurals destacades, que el fan molt apte 
per a estructures de la construcció. Aquest pi, que es 
caracteritza pel seu color rogenc marronós, es força 
abundant als boscos pallaresos, però no disposa de 
classificació, no existeixen estudis de resistència de 
la fusta que permetin als enginyers emetre informes 
tècnics conforme poden suportar el pes calculat a una 
determinada estructura.

És ben conegut que la resistència d’un tronc, i de les 
bigues que produeix, no tan sols depèn del seu diàmetre. 
Altres factors que determinen la resistència mecànica 
d’un tronc són el nombre d’anells de creixement o la 
densitat de la fusta, ateses les diferències existents entre 
els creixements d’estiu, amb fibres llenyoses més denses 
i resistents, i els de primavera, més flonges i toves.

Per tal que els troncs de pi roig del Pallars Sobirà pu-
guin tenir utilitat a la construcció cal fer estudis mitjan-
çant perforacions in situ controlades informàticament a 
arbres de diferents parcel·les forestals, triades amb els 
adequats criteris estadístics, i els posteriors treballs de 
laboratori amb extensòmetres i premses. Els resultats 
dels referits estudis atorgaran les classificacions que 
permetran als tècnics certificar el compliment de les 
normatives aplicables, com el Codi Tècnic de l’Edi-
ficació.
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proposta de resolució sobre la progra·
mació de les obres de manteniment i 
condicionament del monestir de sant 
pere de les maleses, de la pobla de se·
gur (pallars Jussà)
Tram. 250-02608/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65148 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

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

Proposta de resolució per tal de programar les 
obres de manteniment i condicionament del Mo-
nestir de Sant Pere de les Maleses, al Barranc 
de Sant Pere (municipi de La Pobla de Segur).

Exposició de motius

A la interessant novel·la històrica El bes de la Nivaira, 
de Joaquim Borrell, escriptor valencià que exercí de no-
tari a Sort (Pallars Sobirà) durant uns anys, el cavaller 
del Sant Ofici Eimeric d’Orxelles s’adreça al Monestir 
Benedictí de Santa Maria de Gerri el maig de 1514 per 
conduir a la bruixa Marginda de Ca de Nedero a l’in-
quisidor d’Esterri d’Àneu.

En creuar les Serres de Collegats, el capità Eimeric 
d’Orxelles s’extravia i fa cap a un monestir gairebé 
abandonat on troba tant sols un monjo un xic orat. Del 
monestir de Sant Pere de les Maleses, situat al marge es-
querre del Barranc de Sant Pere, només resten un seguit 
de murs i les restes d’un absis romànic que s’ajoquen 
encara avui sota un cornàs, o bauma, d’immerses moles 
de conglomerats oligocènics.

L’indret on s’ubiquen les ruïnes de les estructures mo-
nacals i la seva església annexa és veritablement espec-
tacular. Podem parlar d’un monestir-capella romànic de 
caràcter troglodític, atès que els murs orientats a nord 
estan constituïts pel mateix rocam del cornàs i pràcti-
cament tota la coberta la devia configurar la «visera» 
d’aquest abric natural, modelat pel mateix Barranc de 
Sant Pere al llarg de segles de pacient acció erosiva de 
l’aigua i successives crescudes i barrancades.

La disposició d’aquest monestir està molt influïda per 
l’estructura lineal de la bauma/cornàs que l’aixopluga, 
sense que es puguin identificar espais claustrals tot i que 
ens podem imaginar els monjos meditant o llegint tot 
caminant pels camins de l’entorn.

La sorpresa del caminant per l’aparició de les restes 
d’un monestir romànic al fons d’un barranc tancat entre 

Exposició de motius

En data de 30 de gener de 2008, el Parlament de Catalu-
nya va aprovar la Resolució 124/VII, sobre la incorpo-
ració dels espais lliures del Pla parcial Muntanyans II a 
l’Espai d’Interès Natural (EIN) Platja de Torredembarra 
i Creixell.

Aquesta Resolució, aprovada per unanimitat per tots els 
Grups de la Cambra, recollia tres punts que no s’han 
desenvolupat per part del Govern de la Generalitat.

Concretament, la resolució assenyalava la necessitat 
de «considerar la conveniència de la inclusió en l’espai 
d’interès natural Platja de Torredembarra i Creixell de 
les superfícies adjacents als espais lliures (...) que es 
consideri necessari imprescindible incorporar l’àmbit 
a protegir, per mantenir-ne la coherència, establint les 
mesures cautelars de protecció pertinents».

El control del compliment de la resolució emès el 10 de 
juliol de 2008 pel conseller de Medi Ambient i Habitat-
ge, no incorpora cap referència a aquest apartat, obviant 
l’aprovat pel Parlament. S’esmenten noms de projectes 
que ja estan en tràmit o –fins i tot– ja aprovats. Des de 
l’Ajuntament de Torredembarra es considera prioritari 
conèixer quins espais adjacents considera el Govern que 
han de ser incorporats a l’EIN, i quins estudis s’han 
realitzat per determinar-ho.

El mateix control del compliment de la resolució in-
formativa que el Departament de Medi Ambient i Ha-
bitatge estava «treballant per arribar a acords i s’han 
mantingut reunions entre els consellers de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, Medi Ambient i Habitatge i 
l’alcalde de Torredembarra. Així mateix, està previst 
convocar la comissió de treball formada pels grups mu-
nicipals i la Generalitat de Catalunya pel proper mes de 
setembre». Malgrat això, en cap moment s’ha donat cap 
pas que permeti concretar quins són els espais que han 
de ser protegits, al marge dels espais lliures, ni quines 
mesures cautelars (previstes a al mateixa resolució) es 
preveuen aplicar.

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 Gene-
ralitat a concretar els espais adjacents als espais lliures 
de l’espai d’interès natural Platja de Torredembarra i 
Creixell.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Pellicer i Punyed, diputat del G. P. de CiU; Ramon 
Espadaler i Parcerisas, diputat del G. P de CiU
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proposta de resolució sobre la creació 
d’un cos de personal per a la gestió del 
sistema de pesatge i classificació de ca·
nals porcines i sobre l’establiment d’un 
sistema d’ajuts per a l’adaptació dels 
escorxadors a la normativa europea
Tram. 250-02609/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65152 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, portaveu adjunt, i Xavier Pallarès i Povill, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

En els temps actuals un dels elements necessaris per 
participar amb garanties en aquest gran escenari de 
la competitivitat és, sense cap mena de dubte, la tec-
nificació dels processos productius i del processos de 
transformació.

En el món del sector ramader, i concretament en el del 
porcí, també s’han implementat mesures que poc a poc 
reconverteixen al sector en nous models de tecnologia 
i de tecnificació de les pràctiques en aquestes activitats, 
com són la classificació de canals i pesatge dels animals 
en el sector porcí.

La implementació d’aquest sistema de pesatge i classi-
ficació de canals porcins incorporarà a aquesta activitat 
major eficàcia, major eficiència, major competitivitat i, 
sobre tot també, un menor cost en aquestes operacions.

En aquesta línia la creació del cos que ha de dur a terme 
les tasques de manipulació i control d’aquest sistema 
esdevé una necessitat urgent per millorar el sistema i 
el procés, i per evitar greuges comparatius que afec-
ten igualment, de manera molt negativa, a tot el sector 
porcí.

Passa que encara a hores d’ara no tots els escorxadors 
i sales d’especejament han implementat el sistema de 
pesatge i classificació de canals porcines, no adquirint 
així, aquestes dites explotacions, uns elements necessa-
ris i imprescindibles en el món globalitzat d’avui. No és 
menor el fet que més del 50% dels escorxadors obligats 
a classificar mitjançant aquests mètodes, no ho fan.

Cal recordar que aquest element que disminueix costos 
i genera un important impuls de la competitivitat de les 
empreses, ve imposat per les Directives i normatives 
europees, d’obligat compliment.

les deshabitades i monumentals valls que seccionen les 
masses de conglomerats és inesperada i fins i tot esdevé 
un descobriment que commou el visitant. S’hi accedeix 
per la carretera N-260, l’Eix pirinenc, entre Gerri de 
la Sal i La Pobla de Segur, molt a prop de la font de la 
Figuereta, des d’on surt una pista en direcció a Gra-
muntill, petit nucli habitat al costat més septentrional 
d’aquest àmbit geogràfic, on trobem a ma esquerra el 
corriol que ens condueix cap a Sant Pere de les Male-
ses entre rocams, albirant a l’altra banda de la Noguera 
Pallaresa el singular altiplà de Roca Santa.

Diversos col·lectius de joves excursionistes de la Pobla 
de Segur han anat netejant, condicionant i senyalitzant 
amb munterets de pedres l’accés a aquest monestir, que 
gaudeix d’un gran mimetisme amb el seu entorn del si-
lenciós Congost de Collegats i de la Serra de Peracalç.

Vista la importància de la història d’aquest conjunt mo-
nacal a l’àmbit pallarès, per la seva situació a un punt 
que durant segles va ser de pas obligat per als viatgers 
que transitaven entre el Pallars Jussà i el Pallars del 
Nord, atès que l’itinerari de Collegats al nivell del riu 
es va obrir al segle XVII, avui amb diversos túnels de 
la N-260 entre La Pobla i Sort,

Coneixedors de la singularitat del conjunt monàstic 
benedictí troglodític de Sant Pere de les Maleses, i de 
les peculiaritats del seu entorn paisatgístic, geològic i 
botànic,

Entenent que el Monestir de Sant Pere de les Maleses 
pot constituir un element didàctic sobre la història dels 
dos Pallars per als joves pallaresos, i alhora pot concitar 
un gran interès per als visitants i els turistes que visiten 
indrets i racons del Pirineu català amb curiositat pels 
espais naturals amb contingut històric medieval,

Vist que l’estat d’enrunament de l’església i de les de-
pendències monàstiques està molt avançat i que el pas 
dels anys, l’acció dels elements meteorològics i certes 
actuacions vandàliques podrien comportar en pocs 
anys la pèrdua i desaparició d’elements singulars del 
conjunt,

Entenent que la xarxa de senders i antics camins de 
bast dels dos Pallars constitueix un tret diferencial amb 
altres territoris europeus, pels paisatges salvatges que 
travessa i pel destacable patrimoni existent a peu de 
sender, com ara el monestir de Sant Pere de les Maleses, 
un recurs de turisme cultural de gran vàlua,

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 progra-
mar les feines de consolidació de les estructures del 
Monestir de Sant Pere de les Maleses, al municipi de la 
Pobla de Segur, prèvia neteja i desbrossament de l’en-
torn i l’execució de les intervencions arqueològiques que 
permetin interpretar la interrelació entre les restes de 
l’àmbit monàstic i l’església romànica annexa.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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proposta de resolució sobre l’increment 
de l’aportació del govern al pagament 
de la quota de l’assegurança agrària
Tram. 250-02610/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65153 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, portaveu adjunt, i Xavier Pallarès i Povill, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

En aquests moments en què l’agricultura, la ramaderia i 
la pesca passen per unes greus dificultats, cal analitzar 
molt acuradament quins són els costos de producció per 
veure si és possible reduir-ne alguns i fer més viable i 
més rentable, econòmicament parlant, la corresponent 
explotació agrària i/o ramadera de l’empresa agrària.

Hauria de ser una preocupació del Govern de la Ge-
neralitat vetllar per tal que aquelles disposicions que 
s’haguessin fet amb anterioritat a l’actual època de crisi, 
poguessin ser revisades, i en el seu cas, eliminades, per 
tal d’afavorir aquelles explotacions i aquells sectors que, 
com és el cas de l’agricultura i la ramaderia, passen per 
uns moments de seriosa dificultat.

Altrament, cal tenir en compte, també, si les disposici-
ons i normes del Govern de la Generalitat de Catalunya 
conformen o suposen una discriminació cap als empre-
saris i explotacions catalanes, en comparació amb altres 
comunitats autònomes, i que aquest fet els suposa una 
pèrdua efectiva de competitivitat.

Aquesta situació no seria acceptable a Catalunya atesa 
la greu situació de crisi econòmica i del greuge compa-
ratiu que suposaria.

Sembla ser que en aquesta situació es podrien trobar 
moltes persones, empreses, empresaris i explotacions 
en el cas de la contractació de l’assegurança agrària. 
En efecte, quan el Plan Nacional de Seguros Agrarios 
Combinados estableix l’estructura del cost de l’assegu-
rança, ho fa assumint el 50% del seu cost, mitjançant 
ENESA (Entidad estatal de seguros agrarios), i deixa 
l’altre 50% del cost de l’assegurança en mans i a l’albir 
de la corresponent comunitat autònoma, complementada 
aquesta aportació autonòmica per la del propi ramader 
o empresari agrícola corresponent.

Existeix, per tant, una discrecionalitat absoluta en 
l’aportació de l’administració autonòmica, sustentada 

Certament cal reconèixer els intents del departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de mediar en 
i amb el sector, per tal que l’impacte que pugui produir 
la implementació d’aquests sistemes o mètodes sigui el 
menor possible, tant des del punt de vista laboral com 
econòmic.

És per aquest motiu que, davant d’una greu crisi del 
sector com la que s’està vivint en aquests temps, cal que 
l’Administració i el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya prenguin mesures més contundents, més dràstiques 
i més efectives per cobrir un doble objectiu. El primer és 
el compliment de les Directives i normatives comunità-
ries, de la qual cosa en tenim l’obligació. En segon lloc 
per ajudar al sector per tal que aquesta implementació 
no li produeixi cap efecte negatiu.

Però tampoc pot permetre el Govern que aquesta situ-
ació generi perjudicis i greuges en altres sectors vin-
culats al procés de l’activitat dels escorxadors i sales 
d’especejament.

Així, doncs, cal un major compromís per part del Go-
vern de la Generalitat, i també un major esforç per tal 
de fer possible el compliment d’aquests Directiva comu-
nitària i evitar el greuge que avui per avui suposa la no 
implementació d’aquests sistemes i la no creació del cos 
de personal encarregat de la classificació i del sistema 
de pesatge en l’àmbit dels animals porcins.

També és necessari recordar que els compromisos pú-
blics que el Govern ha contret amb la ciutadania da-
vant els acords entre partits per formar Govern, en dues 
ocasions en els últims set anys, han de complir-se o, 
altrament, exigir el seu compliment.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent 

Proposta de resolució

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

1. Crear, d’acord amb els compromisos públics adqui-
rits entre els diferents partits per formar Govern a la 
Generalitat de Catalunya, i d’acord amb la normativa 
comunitària i legislació vigent, el cos de personal encar-
regat de la gestió del sistema de pesatge i classificació 
de canals porcines.

2. Establir un sistema d’ajuts públics i subvencions que 
permeti als escorxadors i sales d’especejament adaptar-
se de manera immediata a aquesta normativa comu-
nitària i legislació vigent, per implantar el sistema de 
pesatge i classificació de canals porcines.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G.P. de CiU; 
Xavier Pallarès i Povill, diputat del G. P. de CiU
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proposta de resolució sobre les mesu·
res de suport al sector porcí
Tram. 250-02611/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65154 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, portaveu adjunt, i Xavier Pallarès i Povill, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

Una de les principals ambicions que hauria de tenir 
qualsevol administració pública de qualsevol nivell 
administratiu, hauria de ser l’eficàcia, l’eficiència i la 
prestació de qualitat del servei públic. En aquest sentit 
seria desitjable foragitar qualsevol instrument, mecanis-
me, acció i comportament que dificultessin o anessin en 
contra d’aquests objectius.

En l’actualitat existeixen en el si del Govern de la Ge-
neralitat una sèrie d’espais que s’han concebut per ma-
terialitzar el diàleg en determinats sectors productius 
del nostre país. Aquest és el cas de la Mesa Sectorial 
del Porcí, en l’àmbit del sector de la ramaderia, i en 
el marc del departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

És curiós destacar que les persones que composen 
aquesta Mesa són representants i pertanyen, per tant, 
a la pròpia institució del departament d’Agricultura de 
la Generalitat de Catalunya, i als sindicats agraris. En 
cap cas existeix en aquesta Mesa Sectorial del Porcí 
cap representació de cap organització, col·lectivament 
o individualment, dels productors o dels comercialit-
zadors.

L’anàlisi global del sector, i les mesures a proposar o 
establir cal que siguin fetes pel conjunt del sector i no 
només per una part del mateix.

Qualsevol acció que es pugui emprendre sense l’anàlisi, 
l’aportació i la participació de qualsevol dels àmbits: 
administració, sindicats, productors i comercialitzadors, 
quedaria invalidada d’origen per la desconsideració que 
comportaria l’absència d’un o de diversos d’aquests 
agents.

Al fil d’allò exposat fins ara, resulta si més no sorpre-
nent, que per part del Govern de la Generalitat s’ha 
impulsat la creació de l’Observatori del Porcí. Curio-
sament la composició de l’Observatori sí contempla la 

en la signatura individualitzada amb cada comunitat 
autònoma i el Ministeri d’Agricultura de l’Estat, mit-
jançant ENESA.

Això suposa que el Govern de la Generalitat cobreix 
el cost de l’assegurança mitjançant el 50% que aporta 
ENESA, i té al seu arbitri organitzar o establir les apor-
tacions de la resta, és a dir, de l’altre 50%.

En aquests moments el Govern de la Generalitat ha dis-
posat un límit a l’aportació que el propi Govern de la 
Generalitat fa a l’assegurança agrària. Aquest fet té dues 
conseqüències negatives pel sector. A saber: 

a) Existeix un topall màxim de la quantia de la subven-
ció, establert per la pròpia Generalitat de Catalunya, en 
relació al límit màxim de subvenció per cada titular de 
l’explotació, és a dir, per cada NIF.

b) Aquest límit màxim suposa una greu discriminació 
negativa vers els empresaris agraris i ramaders de Cata-
lunya en tant que altres comunitats autònomes no tenen 
aquesta limitació tant baixa com a Catalunya, i per tant 
el seu cost, és menor.

Es tracta, dons, d’eliminar aquests topalls i permetre 
que la Generalitat de Catalunya pugui incrementar al 
màxim la part subvencionable, que pugui arribar fins 
el 40% de la part discrecional que correspon al Govern 
de la Generalitat.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent 

Proposta de resolució

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

1. Incrementar al màxim l’aportació del Govern de la 
Generalitat en el pagament de la quota de l’assegurança 
agrària, i que aquesta pugui arribar al 40% de la part 
discrecional corresponent a la Generalitat, i que es limi-
ti l’ajut a un màxim del 90% del cost net bonificat.

2. Eliminar la consideració d’un únic subjecte a l’hora 
d’establir l’ajut per l’assegurança agrària o ramadera, i 
possibilitar que enlloc d’un sol NIF, es tingui en con-
sideració l’assegurança de cada explotació agrària i/o 
ramadera, amb independència del NIF, i possibilitar el 
càlcul de l’aportació de l’administració per cada explo-
tació, i no per cada NIF.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G.P. de CiU; 
Xavier Pallarès i Povill, diputat del G. P. de CiU
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2. Aquesta proposta s’hauria de fonamentar en la su-
pressió de l’Observatori del Porcí i l’acumulació de les 
funcions de l’Observatori i de la seva composició, en la 
Mesa sectorial del porcí.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G.P. de CiU; 
Xavier Pallarès i Povill, diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’adequa·
ció del solar adjacent al ceip el sarraí, 
de bellmunt del priorat (priorat), com a 
espai esportiu i d’esbarjo
Tram. 250-02612/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65161 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

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

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carles Pellicer i Pu-
nyed, i Irene Rigau i Oliver, diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

El municipi de Bellmunt del Priorat (Priorat), situat a 
prop de Falset, ocupa un turó enmig d’una plana entre 
muntanyes. El terme té una extensió de 8’93 km², deli-
mitat al nord i al nordoest pel riu Siurana.

En aquest municipi, hi ha el CEIP «El Sarraí», que pres-
ta el seu servei als habitants del municipi. Aquest centre 
educatiu, té unes instal·lacions suficientment àmplies, 
però no disposa, sorprenentment, d’un pati en el que els 
escolars puguin realitzar correctament l’educació física 
ni gaudir del lleure que suposa l’«hora del pati», ja que 
per a aquestes activitats és necessari tallar un carrer 
i ubicar-hi valles per tal que no hi circulin vehicles. 
Probablement, es deu tractar d’una dels pocs centres 
educatius de Catalunya que no disposin de «pati de col-
legi».

Aquest CEIP, tanmateix, disposa, al seu llindar d’un 
solar, que formant part del mateix centre educatiu, no 
està habilitat ni destinat a cap ús ni funció, que de ser 
arranjat permetria ser emprat per a les funcions de «pati 
de col·legi».

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 Gene-
ralitat a habilitar el solar adjacent al CEIP «El Sarraí» 

participació de tots els agents que intervenen en tot el 
procés: administració pública, productors, sindicats, 
escorxadors, industria de transformació, llotges, co-
merç.

Cal analitzar, també, la feina feta per l’Observatori del 
Porcí, i saber què s’ha fet exactament des d’aquest ins-
trument governamental: quantes reunions s’han celebrat 
de l’Observatori, veure i analitzar les actes de les reu-
nions, anàlisi dels informes, assessoraments realitzats 
des de l’Observatori, col·laboracions amb la mesa sec-
torial, i tants altres elements d’activitat dutes a terme 
per l’Observatori.

D’una manera especial cal un anàlisi del comportament 
de l’Observatori davant de la greu crisi que està patint el 
sector. Veure realment quines han estat les aportacions 
de l’Observatori davant aquesta situació tant preocu-
pant.

De la informació rebuda pel propi departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural es desprèn sense 
cap mena de dubte que l’existència d’aquests dos òrgans 
comporta manca d’efectivitat, duplicitat en les funci-
ons, no esdevé realment un òrgan consultiu del sector, 
i tampoc no té la capacitat executiva i de resolució que 
seria desitjable.

Esdevé, per tant, necessari que operi una transformació 
i una reconversió d’aquest dos òrgans que, tenint potser 
la voluntat individual de ser complementaris, finalment 
es converteixen en òrgan estèrils i ineficaços.

El govern d’un país ha de ser capaç de ser valent i pren-
dre decisions compromeses amb els diferents sectors i 
amb el territori. En aquests moments es presenta una 
bona oportunitat per prendre aquestes decisions.

La força i el potencial que podria donar la supressió 
de l’Observatori i l’acumulació –en aquest cas són les 
mateixes o pràcticament– de funcions faria de la Mesa 
sectorial un instrument veritablement potent, eficaç, 
amb representació de tots agents compromesos, i sobre 
tot útil, al servei del propi sector i del país.

En l’actualitat aquests dos òrgans caminen i conviuen 
en paral·lel, sense connexió i sense complementarie-
tat. Cal, doncs, actuar per aconseguir les sinèrgies de 
tots els agents implicats, i amb un lideratge del propi 
departament que, com administració pública, hauria 
d’exercir.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent 

Proposta de resolució

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

1. Presentar a la totalitat dels agents del sector: sindicats, 
productors, empreses i propietaris d’animals de mane-
ra ponderada, escorxadors, industria de transformació, 
llotges, comercialitzadors, una proposta per construir 
un veritable espai d’anàlisi, de diàleg, de propostes i 
de decisions que sigui eficaç per la supervivència del 
sector porcí.
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batxillerat cursant només 3 o 4 assignatures, és a dir, 
un curs amb molts pocs continguts, fet que provoca en 
alguns casos problemes als centres i problemes de des-
motivació als propis alumnes.

La Llei d’Educació de l’esforç com un dels deures dels 
alumnes i la recuperació dels exàmens de setembre és 
una mesura que ho potencia. Aquesta és també una de-
manda de molts alumnes i professors ja que els centres 
veuen com tenen matrícules durant el curs d’alumnes 
que només han de recuperar una parell o tres d’assig-
natures amb el perill d’abandonament que això com-
porta.

Per aquest motiu el Grup parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya a dur a terme els canvis reglamentaris necessaris 
per tal que en el curs 2009-2010 es facin exàmens de 
recuperació al mes de setembre per als alumnes de pri-
mer i segon de Batxillerat.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Me-
ritxell Ruiz i Isern, diputada del G. P. de CiU; Irene 
Rigau i Oliver, diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre el reco·
neixement de l’oficialitat del català a la 
unió europea
Tram. 250-02614/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 65168 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Unió 
Europea

Oriol Pujol i Ferrusola, Jordi Cuminal i Roquet, Carles 
Pellicer i Punyed i Carles Puigdemont i Casamajó, Di-
putats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

Exposició de motius

El Reglament del Consell de la Unió Europea 1/158, de 
6 d’octubre, que estableix el règim lingüístic de la Unió 
diu, en el seu article Vuitè, que «Pel que respecta als 
estats membres on existeixin vàries llengües oficials, 
l’ús d’una llengua es regirà, a petició de l’Estat inte-
ressat, per les normes generals de la legislació d’aquell 
Estat».

de Bellmunt del Priorat (Priorat), per a adequar-lo a la 
pràctica esportiva i complir la funció de «pati de col-
legi».

Palau del Parlament, 21 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Pellicer i Punyed, diputat del G. P. de CiU; Irene 
Rigau i Oliver, diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la realitza·
ció d’exàmens de recuperació al setem·
bre pels alumnes de batxillerat
Tram. 250-02613/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65165 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

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

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Meritxell Ruiz Isern, 
i Irene Rigau i Oliver, diputades del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

Els exàmens de recuperació que es realitzaven al mes 
de setembre, eren una bona oportunitat per tal que els 
alumnes de Batxillerat poguessin preparar-se adequada-
ment aquelles assignatures que no havien pogut aprovar 
el mes de juny. Actualment, l’única possibilitat que te-
nen els alumnes és al juny, pocs dies després dels exà-
mens i sense temps suficient per fer-ho adequadament.

Això pot provocar que alumnes que suspenen 1, 2 o 3 
matèries hagin d’esperar al proper curs per tornar-se a 
examinar, la qual cosa genera un buit per a molts joves 
en un període que és clau per tal de no perdre el ritme 
de formació ja que es troben amb any buit en el seu 
currículum escolar.

El període d’estiu és un temps suficientment llarg per tal 
de potenciar l’estudi i l’esforç dels alumnes per prepa-
rar-se les assignatures suspeses al mes de juny.

Un alumne de segon de Batxillerat que suspèn al maig 
només té la possibilitat d’examinar-se al mes de juny, 
amb poc temps per tornar a estudiar aquelles matèries 
que no ha aprovat. En el supòsit que no les superi, el 
curs següent només cursaria aquelles signatures que no 
ha superat.

Els alumnes de primer de Batxillerat que han suspès 
alguna matèria es troben amb la mateixa problemàti-
ca, només les poden recuperar pocs dies després dels 
primers exàmens. I si tenim en compte les resolucions 
del Govern, es dóna la possibilitat de repetir primer de 
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- Castellvell del Camp - Almoster (Baix Camp), sense 
cap tipus d’explicació als usuaris.

Concretament, s’han suprimit set serveis en dies feiners 
i tres en festius, i només es mantenen vuit viatges entre 
Reus i Almoster els dies feiners i quinze entre Reus i 
Castellmoster –una urbanització propera al nucli pobla-
cional del municipi (vora d’un kilòmetre)– reduint-se 
encara més en caps de setmana. No s’entén que, per la 
reduïda distància, no s’arribi al municipi i es facin les 
mateixes expedicions.

Aquest servei de transport és emprat majoritàriament 
per gent gran i escolars, que es desplacen a Reus per 
cursar, sobretot, estudis secundaris. Cal tenir present, 
a més, que aquesta línia té dues parades a Reus, una a 
la plaça del Nen de les Oques –a tocar del centre de la 
ciutat– i una altra a l’Estació d’autobusos –equipament 
més allunyat del centre– i que, per tant, qualsevol estudi 
sobre la ocupació d’aquest servei s’ha de realitzar a la 
primera parada –plaça del Nen de les Oques– i no a la 
segona, que és final de trajecte, tal i com s’ha fet.

El Govern de la Generalitat argumenta que no hi ha un 
nivell d’ocupació suficient per mantenir aquest servei, 
però aquest hauria d’aplicar criteris de servei per sobre 
dels d’estricte rendibilitat, i més quan davant la crisi 
econòmica cal facilitar l’accés de les persones a les se-
ves residències i llocs de treball, així com a serveis sani-
taris, educatius o de qualsevol altre tipus que es presten 
des de Reus. Aquestes reduccions de viatges afecten 
també la conciliació de la vida laboral i familiar.

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 Gene-
ralitat a deixar sense efecte la decisió del Departament 
Territorial i d’Obres Públiques de reduir les freqüències, 
a partir d’1 de gener de 2010, de la línia d’autobús in-
terurbà Reus - Castellvell del Camp - Almoster (Baix 
Camp).

Palau del Parlament, 11 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Pellicer i Punyed, diputat del G. P. de CiU; Meritxell 
Ruiz i Isern, diputada del G. P. de CiU

Atès que perquè una llengua sigui declarada oficial per 
la Unió Europa cal que el govern d’un estat membre ho 
sol·liciti de forma expressa.

Atès que cal que aquesta sol·licitud cal que sigui apro-
vada per la unanimitat del Consell de la Unió.

Atès que els principis de reconeixement del multilin-
güisme que inspiren la política de la Unió Europea han 
estat reiterats en les successives ampliacions, molt en 
especial a les de 2004 i 2007, i que han estat subratllats 
per la Conferència ministerial sobre el multilingüisme 
de 15 de febrer de 2008.

Atès que la llengua catalana és la número 12 dins la 
Unió pel que fa al nombre de parlants.

Atès les especificitats demogràfiques, de situació socio-
lingüística, d’identificació de la població, d’equipament 
lingüístic i de tradició literària i cultural

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 Gene-
ralitat a demanar al Govern de l’Estat espanyol que sol-
liciti al Consell de la Unió Europea el reconeixement de 
l’oficialitat del català a la Unió Europea i la conseqüent 
incorporació al seu règim lingüístic.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del GP de CiU; Jordi 
Cuminal i Roquet, diputat del GP de CiU; Carles Pelli-
cer i Punyed, diputat del GP de CiU; Carles Puigdemont 
i Casamajó, diputat del GP de CiU

proposta de resolució sobre les fre·
qüències de pas de la línia d’autobús in·
terurbà entre reus, castellvell del camp 
i almoster (baix camp)
Tram. 250-02615/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65192 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carles Pellicer i Pu-
nyed, i Meritxell Ruiz i Isern, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
ha modificat substancialment els horaris, a partir de l’1 
de gener de 2010, de la línia d’autobús interurbà Reus 
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L’estudi esmentat, va ser realitzat pels responsables de 
Planificació Escolar de la Direcció General de Barce-
lona comarques.

Al parer de la comunicat educativa d’aquest centre, la 
millor solució es l’ampliació de l’IES Ramon Turró i 
Darder.

L’ampliació generaria els espais suficients per acollir els 
nous Cicles Formatius sol·licitats pel Consell Escolar 
Municipal de Malgrat de Mar, permetria també dispo-
sar d’un centre on desenvolupar Programes de formació 
ocupacional destinats a joves entre 16 i 24 anys.

L’ampliació de l’IES Ramon Turró i Darder a línia 4: 3 
que preveu instal·lacions per atendre fins a 750 alumnes 
(front als 600 actualment matriculats) dóna resposta a 
les necessitats de places escolars al municipi de Malgrat 
de Mar en un horitzó a mig-llarg termini, si es tenen en 
compte les projeccions de població.

És per tots aquests motius que 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 fer les gestions necessàries per aconseguir 
que, en l’horitzó del curs 2012-2013, es garanteixi l’exis-
tència de les instal·lacions necessàries, per atendre la 
demanda de places escolars d’Educació Secundària al 
municipi de Malgrat de Mar, i per acollir nous Cicles 
Formatius de Formació Professional reglada i Progra-
mes de Qualificació Professional.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Morell i Comas
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

proposta de resolució sobre la cons·
trucció d’una estació depuradora d’ai·
gües residuals a bellmunt del priorat
Tram. 250-02617/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65194 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carles Pellicer i Pu-
nyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

Exposició de motius

El municipi de Bellmunt del Priorat (Priorat), situat a 
prop de Falset, ocupa un turó enmig d’una plana entre 

proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels espais educatius necessaris a mal·
grat de mar per al curs 2012·2013
Tram. 250-02616/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 65193 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

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

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Joan Morell i Co-
mas, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 presenten la següent proposta de resolució

Exposició de motius

El Consell Escolar de l’IES Ramon Turró i Darder de 
Malgrat de Mar, ha manifestat la seva preocupació per 
la problemàtica d’espais que es preveu existirà en aquest 
centre en el termini estimat de dos o tres cursos aca-
dèmics.

En una visita realitzada al centre pel Director dels Ser-
veis Territorials del Departament d’Educació al Mares-
me i Vallès Oriental, va manifestar que era previsible 
una problemàtica de places d’escolarització al municipi 
de Malgrat de Mar el curs 2012-2013, pel que fa als es-
tudis d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

El Consell Escolar Municipal de Malgrat de Mar, ente-
nent que hi ha una demanda potencial que es necessari 
atendre, ha elevat una sol·licitud d’adjudicació de nous 
Cicles Formatius a la Delegació Territorial d’Educació 
al Maresme, on queda palès que l’oferta de Formació 
Professional reglada es limita al Cicle Formatiu que 
actualment s’imparteix en aquest centre i que l’oferta 
de Formació Ocupacional i Formació Continua és in-
existent.

El document de sol·licitud indica la impossibilitat d’im-
partir aquests estudis, cas que la sol·licitud efectuada 
sigui atesa pel Departament d’Educació, amb els espais 
actualment disponibles.

Aquest centre docent, en el marc del que preveu la Llei 
d’Educació de Catalunya sobre autonomia de centres, 
participarà en un Pla d’Autonomia de Centres durant el 
període 2009-2014, i que aquest Pla es redactarà durant 
el curs 2009-2010. La redacció d’un pla d’aquestes ca-
racterístiques es veu dificultada per la indefinició que 
representa un aspecte tan important com una ampliació 
del centre.

El resultat de moltes reunions va ser l’encàrrec d’un es-
tudi de delimitació d’espais a construir en aquest centre 
per la seva transformació en un IES de línia 4: 3.
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Els metges especialistes en pediatria van molt buscats 
al Baix Maresme. Si fa uns mesos era Vilassar de Dalt 
el municipi que es quedava durant una temporada sense 
servei mèdic per als més petits, ara són els consultoris 
de Teià i Alella els que estan faltats de personal pedi-
àtric. El cas de Teià és especialment greu, ja que en 
l’últim any han passat quatre professionals diferents 
pel consultori municipal i cap s’ha acabat quedant, han 
deixat en precari aquest servei, que ara no es cobreix. 
Teià havia aconseguit tenir consulta de dues tardes a 
la setmana, però ara els pares amb criatures petites es 
troben que han de baixar al CAP Masnou, on tampoc 
tenen un metge de referència.

Hi ha nens que tenen un any i que ja han estat visitats 
per set metges diferents. Així és impossible fer segui-
ments dels casos

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a prendre les mesures oportunes i necessàries per 
tal de fer front al dèficit actual de l’atenció pediàtrica a 
la comarca del Maresme.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Joan 
Morell i Comas, diputat del G. P. CiU; Francesc Sancho 
i Serena, diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre l’aplicació 
legal de la taxa per activitats de control i 
inspecció sanitària a escorxadors, sales 
d’especejament i establiments de trans·
formació de la caça i altres establiments 
alimentaris
Tram. 250-02619/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65265 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, portaveu adjunt, i Francesc Sancho i Serena, diputat 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús 
del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

La Llei 17/2007, de 21 de desembre de 2007, de mesu-
res Fiscals i Financeres, publicada en el DOGC el 31 
de desembre del 2007, fa referència, entre d’altres, a 
la Taxa per Activitats de Control i Inspecció Sanitària 
a escorxadors, sales d’especejament i establiments de 
transformació de la caça i altres establiments alimen-
taris subjectes a control oficial.

muntanyes. El terme té una extensió de 8’93 km², deli-
mitat al nord i al nordoest pel riu Siurana.

Aquest municipi disposa d’una Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals –EDAR–; tanmateix, i per la seva 
especial orografia, precisa de la construcció d’una se-
gona EDAR, ja que només amb una no es dóna a l’abast 
de depurar el conjunt de les aigües residuals i els abo-
caments de la població, fet que la fa imprescindible per 
a la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans i 
ciutadanes.

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 Gene-
ralitat a iniciar els tràmits per a construir una segona 
Estació Depuradora d’Aigües Residuals –EDAR– a Be-
llmunt del Priorat (Priorat)

Palau del Parlament, 21 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre les mesu·
res per afrontar el dèficit en l’atenció pe·
diàtrica al maresme
Tram. 250-02618/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 65263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Salut 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Joan Morell i Comas, 
i Francesc Sancho i Serena, diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 presenten la següent 
proposta de resolució

Exposició de motius

La comarca del Maresme és una comarca que viu un 
important i progressiu creixement demogràfic des de 
fa molts anys. Aquest fenomen, l’han de tenir sempre 
present les diferents institucions de cara a la planifica-
ció de les seves actuacions, amb l’objectiu de que els 
ciutadans puguin seguir gaudint d’un bon nivell i una 
òptima qualitat dels serveis.

A la comarca del Maresme hi ha diferents serveis im-
portants que són clarament deficitaris, com són l’àmbit 
educatiu i l’àmbit sanitari.

Un cas concret en aquesta línea és el referit a l’atenció 
pediàtrica al conjunt de la comarca, generant insatisfac-
ció als ciutadans de la comarca del Maresme.
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És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a: 

1. Exigir el compliment estricte de la Llei, especial-
ment pel que fa al compliment de la Llei 17/2007, en 
allò relatiu al fet imposable i al subjecte passiu, amb 
les excepcions que s’hi contenen, relatiu a la taxa per 
activitats de control i inspecció sanitària a escorxadors, 
sales d’especejament i establiments de transformació 
de la caça i altres establiments alimentaris subjectes a 
control oficial.

2. Establir i disposar tota aquella normativa i mitjans 
necessaris per evitar que la repercussió de la taxa per 
activitats de control i inspecció sanitària a escorxadors, 
sales d’especejament i establiments de transformació 
de la caça i altres establiment alimentaris subjectes a 
control oficial, no sigui repercutida a cap altre subjecte 
que no sigui el subjecte passiu definit com a tal en l’es-
tructura de la taxa contemplada en la Llei.

3. Emplaçar al Govern a estudiar i aplicar de mane-
ra immediata aquelles mesures de qualsevol caràcter: 
exempció, subvenció, exoneració, etc. per tal que aques-
ta taxa no comporti un sobre cost a l’activitat del sector, 
tant del món de l’engreix de qualsevol espècie animal, 
en el cas de la màquina, com de l’activitat d’escorxa-
dor, i d’especejament, etc., no suposi una major pressió 
fiscal pels sectors que exerceixen aquestes activitats i 
no sigui un element que afecti a la competitivitat de les 
empreses catalanes tant de cara al mercat interior com 
del mercat exterior.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G.P. de CiU; 
Francesc Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la cobertu·
ra de la llar d’infants arrel de cervera a 
tots els infants de la segarra
Tram. 250-02620/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65267 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

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

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Marta Alòs i Lòpez, 
i Irene Rigau i Oliver, diputades del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent Proposta de resolució,

Exposició de motius

És històric que la Llar d’Infants l’Arrel de la població de 
Cervera, capital de la comarca de la Segarra, ha acollit 

Tot i que aquesta taxa esdevé aplicable d’acord amb 
allò que preveu el Reglament 882/2004, en relació al 
control sanitari de determinades actuacions i activitats 
de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales 
d’especejament i altres establiments, cal que el Govern 
de la Generalitat garanteixi plenament l’aplicabilitat 
d’aquesta norma en el sentit que està disposada en la 
Llei.

En efecte, d’acord amb la Llei 17/2007 esmentada, el 
fet imposable s’esdevé per la realització de controls 
oficials necessaris per comprovar el compliment de la 
normativa vigent sobre prevenció, eliminació o reducció 
de riscos per a les persones provinents dels aliments i 
garantir la salut pública, efectuats pel departament de 
Salut en establiments alimentaris subjectes a control 
oficial. Cal tenir en compte que l’afectació d’aquesta 
taxa és a qualsevol espècie animal.

En relació al subjecte passiu, aquest és la o les persones 
físiques i jurídiques operadores o explotadores respon-
sables de les activitats que es realitzen en escorxadors 
i sales d’especejament. En concret, el subjecte passiu, 
d’acord amb la Llei 17/2007, és el titular de l’activitat 
de sacrifici o d’especejament, al qual no pot repercutir 
l’import de la taxa al ramader.

S’estableix una excepció en aquesta casuística i és el 
cas en que el titular de l’animal en el moment del sa-
crifici o especejament no és el propi escorxador o sala 
d’especejament, sinó que és un tercer. En aquest cas la 
taxa és obligat que la pagui aquest tercer propietari de 
l’animal.

Com sigui que en aquests moments existeix una greu 
crisi en el sector ramader d’aquest país cal que l’ad-
ministració vetlli pel compliment de la Llei en tots els 
seus termes. En aquests moments, el propi Govern n’és 
coneixedor, es realitza una aplicació de la taxa que no 
es correspon amb allò establert en la Llei.

Certament aquesta taxa afecta de manera important a 
dues activitats ben diferenciades però connexes i vin-
culades entre sí. Òbviament, doncs, es produeix una 
major pressió fiscal sobre ambdós activitats (l’engreix 
i l’activitat d’escorxador i d’especejament) que avui per 
avui segurament que és un aspecte molt negatiu que 
recau sobre un sector en greu crisi i ja prou castigat.

Entenent, doncs, que calen prendre mesures per evitar i 
estalviar –en aquest cas concret– aquesta major pressió 
fiscal, i per tant major cost, en les activitats d’engreix 
d’animals i d’escorxador o especejament, no és de re-
but que l’administració i el Govern de la Generalitat no 
vetllin de manera suficient per la correcta aplicació de 
les lleis que actualment es troben en vigor.

Aquests fets descrits que s’estan produint en l’actualitat 
constitueixen una gran i greu injustícia i un clar incom-
pliment de la Llei.

Cal apel·lar a la sensibilitat del Govern per tal que 
apressi mesures que minimitzin l’impacte negatiu que 
aquesta taxa genera en els sectors afectats, especialment 
quan estan immersos en una greu crisi econòmica, glo-
balitzada, que exigeix que el Govern de la Generalitat 
faci esforços complementaris per evitar aquest gran 
impacte negatiu.
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Exposició de motius

El tren de la Pobla de Segur, una infraestructura vital de 
les terres de Lleida, de fet l’única que existeix amb fer-
rocarril per connectar la Plana amb el Pirineu apropant 
així les comarques, la Noguera i el Pallars Jussà, a la 
capital en un territori tant dispers com és la demarcació 
lleidatana que representa el 37% del territori i un 6% 
de la població.

Aquesta infraestructura que contribueix doncs al ree-
quilibri territorial ha estat recentment transferida a la 
Generalitat de Catalunya.

Des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
creiem que és fonamental conscienciar de la necessi-
tat d’utilitzar el transport públic i el coneixement del 
territori.

Un element clau en aquesta conscienciació en relació 
al transport públic són els nenes i els joves, que són els 
veritables catalans del futur.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat estableixi els mecanismes que siguin necessaris per 
fer efectiva la gratuïtat del tren de la Pobla de Segur a 
les escoles i instituts del territori lleidatà per aconseguir 
aquesta conscienciació del transport públic, el coneixe-
ment i intercanvi d’experiències i realitats diferents.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Maria Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Anna Miranda i Torres, diputada del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la conve·
niència d’establir una parada comerci·
al a l’estació de trens d’alta velocitat de 
lleida·pirineus
Tram. 250-02622/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 65272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, Josep Rull i Andreu, Josep Grau 
i Seris, Carme Vidal Huguet, Albert Batalla i Siscart, 
Agustí López i Pla, Anna Miranda i Torres, i Marta 
Alòs i Lòpez, diputats del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament presen-
ten la següent

durant molts anys gran part dels nens i nenes d’altres 
poblacions de la Segarra com és el cas de la localitat de 
Montoliu de Segarra.

La Llar d’Infants «Arrel» és l’únic centre de titularitat 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya que hi ha a la comarca de la Segarra. Tanmateix, i 
contràriament al que fins ara havia succeït, la baremació 
i els seus criteris emprats ha deixat sense aquest servei 
a nens i nenes de fora del municipi del centre, com és 
també el cas d’alumnes de la població esmentada, Mon-
toliu de Segarra.

Atès que a la comarca de la Segarra només existeix un 
únic centre per a infants de titularitat del Departament 
d’Educació de Catalunya.

Atès el dret a la igualtat de tots el nens i nenes que viuen 
a la comarca de la Segarra.

Atès que fins ara aquesta escola Bressol donava cober-
tura a nens i nenes de fora del municipi de Cervera i 
que viuen a la comarca de la Segarra com és el cas dels 
infants de Montoliu de Segarra.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar cobertura en l’única Escola Bressol 
de titularitat del Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya, també als nens i nenes de fora de 
la població de Cervera i que viuen a la comarca de la 
Segarra, com és el cas dels infants de poblacions com 
Montoliu de Segarra.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Mar-
ta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU; Irene Rigau 
i Oliver, diputada del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la gratuïtat 
del tren de la pobla de segur per a les 
escoles i els instituts de les comarques 
de lleida
Tram. 250-02621/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 65269 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep Maria Pelegrí 
i Aixut, Portaveu adjunt, Anna Miranda i Torres, i Jo-
sep Rull i Andreu, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució: 
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proposta de resolució sobre el man·
teniment de les carreteres d’accés als 
pobles de la vall de cardós (pallars so·
birà)
Tram. 250-02623/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 65273 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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’aconseguir un 
manteniment hivernal correcte i digne de les 
carreteres d’accés als pobles enlairats de la 
Vall de Cardós (Pallars Sobirà)

Exposició de motius

El Pallars Sobirà té una estructura geogràfica confi-
gurada per una vall principal solcada pel riu Noguera 
Pallaresa, on trobem poblacions com Esterri d’Àneu, 
la Guingueta d’Àneu, Llavorsí, Rialp, Sort i Gerri de la 
Sal, dos valls secundàries de força importància, la Vall 
de Cardós i la Vallferrera, i un tarter de petites valls 
que s’enlairen de forma notable sobre les quals planten 
els poblets d’alta muntanya, avui dèbils demogràfica-
ment però antany amb Estudis, o escoles, a vessar de 
canalla.

Aquestes valls, com la del riu Escrita, amb els pobles 
d’Espot i Estaís, la d’Unarre, amb Cerbi, Gabàs, Unar-
re o Burgo, la de Ginestarre, la d’Àssua, amb Llessui, 
Altron, Sorre o Caregue, la de Siarb, amb Vilamur, 
Soriguera o Malmercat, integren pobles molt distants 
del fons de la vall de la Noguera Pallaresa, per on es 
dibuixen les carreteres principals, la C-13 i la N-260. 
o Eix Pirinenc.

Certament hi ha circumstàncies molt delicades, com el 
cas de Sarroca de Baent, al municipi de Baix Pallars i 
gairebé al límit entre les comarques del Pallars Sobirà i 
l’Alt Urgell, comunicat amb Gerri de la Sal per una via 
molt deficient de 27 quilòmetres de longitud.

En una situació de nevades generalitzades al Pallars 
Sobirà, les màquines llevaneus del Ministeri de Foment, 
del Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Lleida actuen amb una certa rapidesa per 
netejar la neu i el gel, i alhora salar, les principals ar-
tèries pallareses, normalment ben pavimentades i amb 
una amplada reglamentària.

Proposta de resolució sobre la conveniència d’es-
tablir una parada comercial a Lleida - Pirineus 
de trens d’alta velocitat

Exposició de motius
Els Trens - Hotel (TH) Barcelona - Màlaga i Barcelo-
na - Sevilla anomenats «Antonio Machado» són trens 
que operen des de fa anys per diferents recorreguts i 
alternatives. Quan va arribar el tren d’Alta Velocitat 
Madrid - Sevilla, l’Antonio Machado feia un recorre-
gut mixt: sortida de Sevilla per via AVE fins a Madrid, 
allà, i mitjançant un intercanviador, continuava per via 
convencional fins a Barcelona passant per Saragossa i 
Lleida. Posteriorment, i gràcies a l’intercanviador de 
Sevilla, allargà el seu recorregut fins a Càdis.

Després de la construcció de la nova estació de l’AVE 
de Puerta de Atocha va modificar el seu recorregut cir-
culant per via convencional per l’Alcázar de San Juan 
i València, perdent les parades de Madrid, Saragossa i 
Lleida. La següent parada comercial després de Còrdo-
va era Tarragona.

Això ha estat així fins que el passat 26 de gener Renfe 
ha modificat el recorregut d’ambdós trens per aprofitar 
l’avantatge de l’AVE. Ara, l’Antonio Machado surt de 
Barcelona a les 22: 05 hores i va per via AVE fins a Sa-
ragossa canviant després a convencional fins a Madrid 
i després canvia a AVE i continua el seu recorregut fins 
a Sevilla, on canvia d’amplada per a continuar fins a 
Càdis per via convencional.

Aquest tren, quan surt de Barcelona, realitza una parada 
a Camp de Tarragona i la següent parada que realitza és 
Zaragoza - Delicias, obviant la parada que històricament 
feia, quan circulava per via convencional, a Lleida -  
Pirineus.

El tren ha de ser un servei social, vertebrador del terri-
tori, redistribuïdor de riqueses i potenciador del turisme, 
entre d’altres funcions. No hi veiem arguments tècnics 
per no poder realitzar una parada a Lleida - Pirineus, 
porta del Pirineu lleidatà i d’Andorrra, quant aquest tren 
fa altres parades en un recorregut d’aproximadament 
140 quilòmetres (Sevilla - Càdis) com són: Jerez - Puer-
to de Santa Maria - San Fernando i Càdis, ciutats força 
importants quant a nombre d’habitants, però que es tro-
ben entre 10 i 20 quilòmetres les unes de les altres.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
l’establiment d’una parada a l’estació de Lleida - Pi-
rineus dels trens d’alta velocitat de l’empresa pública 
RENFE.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P de CiU; Jo-
sep Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU; Josep Grau 
i Seris, diputat del G. P. de CiU; Carme Vidal Huguet, 
diputada del G. P. de CiU; Albert Batalla i Siscart, dipu-
tat del G. P. de CiU; Agustí López i Pla, diputat del G. 
P. de CiU; Anna Miranda i Torres, diputada del G. P. de 
CiU; Marta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU
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Vist que molts dels ciutadans que viuen a aquests àm-
bits sovint treballen als pobles del fons de les valls del 
Pallars Sobirà, amb una economia més dinàmica i on 
s’ubiquen els centres d’ensenyament i d’atenció sanitària 
i la major part dels comerços i dels llocs de treball, cosa 
que obliga a desplaçaments diaris de treballadors i de 
transport escolar.

Coneixedors de què els protocols d’actuació del Pla de 
neus del Consell Comarcal del Pallars Sobirà presenten 
greus deficiències, fonamentalment pel que fa a l’atenció 
a un seguit d’accessos a petits pobles de les valls subsi-
diàries de la Noguera de Cardós.

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 aportar al 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà una nova màquina 
llevaneus destinada prioritàriament a efectuar d’una for-
ma digna i amb horaris puntuals les tasques de neteja de 
neu i gel i de distribució de sal a les carreteres d’accés 
als poblets més enlairats de la Vall de Cardós, (Pallars 
Sobirà), per tal de millorar les condicions de vida dels 
seus habitants.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2010

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

proposta de resolució sobre el mante·
niment dels accessos als pobles del pla 
de corts (pallars sobirà) per la banda 
nord de gerri de la sal en el projecte de 
la variant de gerri de la carretera n·260
Tram. 250-02624/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65274 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Agustí López i Pla, 
Albert Batalla i Siscart, i Josep Rull i Andreu, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució per tal que el Ministeri de 
Foment mantingui l’accés als pobles del Pla de 
Corts, municipi de Baix Pallars, Pallars Sobirà, 
per la banda nord de Gerri de la Sal en el pro-
jecte de variant de Gerri de la carretera N-260, 
Eix Pirinenc.

Exposició de motius

És ben conegut que la travessia urbana de l’Eix Pirinenc 
a Gerri de la Sal és un dels punts de més perill en el 
trajecte del Pallars Sobirà a Tremp, seu del centre hospi-
talari de referència del Sobirà, a Lleida i a Barcelona. A 

La problemàtica de la neteja de neu i de gel i de la dis-
tribució de sal al Pallars Sobirà s’agreuja als pobles més 
enlairats de les valls, situats a cotes entre 1000 i 1500 
metres d’altitud i amb vies d’accés estretes, amb pavi-
ments molt deficients i amb llargs trams sense tanques 
de seguretat, siguin les modernes biones amb catadriòp-
tics o els antics malecons de pedra. Sovint, les màqui-
nes llevaneus que fan la seva tasca a aquestes estretes 
carreteres en entrar als pobles es troben amb un cul de 
sac en el que no es pot girar amb facilitat, i menys un 
vehicle pesat, per la qual cosa es veuen obligades a fer 
marxa enrere fins a trobar la via més important.

El perill per als conductors de les llevaneus que tre-
ballen a aquestes estretes vies locals queda més en 
evidència amb el perillós accident sofert per un d’ells 
el proppassat gener, quan la llevaneus que conduïa va 
sortir costes avall a la carretera de Caregue, municipi 
de Rialp, sense que miraculosament el conductor patís 
cap dany.

Fins l’any 2000 la neteja i el condicionament hivernal de 
la immensa xarxa dendrítica de vies locals del Pallars 
Sobirà les gestionava per separat cadascun dels muni-
cipis pallaresos, amb ajuts del DPTOP a voltes insufici-
ents i una descoordinació que comportava una actuació 
poc efectiva i un servei poc digne a la població.

L’any 2001 el Consell Comarcal del Pallars Sobirà inicià 
una experiència novedosa al Pirineu català, com va ser 
l’acceptació de les competències dels 15 ajuntaments de 
la comarca sobre la neteja de neus i el salat de l’extensa 
xarxa de vies de titularitat municipal, ajuntaments que 
des de llavors renuncien a la subvenció que rebien del 
DPTOP per al manteniment hivernal i la cedeixen al 
Consell Comarcal.

Al llarg d’aquests anys la gestió unificada efectuada 
pel Consell dels recursos provinents del DPTOP i de 
la Diputació de Lleida, juntament amb els 3 camions 
llevaneus aportats pel Departament de Governació i 
Administracions Públiques, han contribuït a efectuar 
una tasca seriosa i eficient i ha millorat de forma ben 
visible el manteniment hivernal de les carreteres locals 
del Sobirà que, en general, està ben valorada per la po-
blació.

El darrer 18 de gener va tenir lloc a Llavorsí una reunió 
del Consell d’Alcaldes de la comarca en què es trac-
tà el Pla de neus del Pallars Sobirà, amb valoracions 
força positives, llevat dels alcaldes dels municipis de 
Vall de Cardós i d’Esterri de Cardós, que manifesta-
ren que els pobles de Benante, Cassibrós, Esterri de 
Cardós i Ginestarre d’una banda, i de Surri, Estaon, 
Anàs i Lleret de l’altra, havien rebut un servei de nete-
ja molt deficient durant les nevades d’abans de Nadal 
de 2009 i de la primera quinzena de 2010, durant les 
quals, segons el parlar de la gent gran, al Pallars Sobirà 
ha caigut neu de mala raça, és a dir, neu molt densa i 
gelada que s’arrapava instantàniament al terra, posava 
greus dificultats al funcionament normal de la comarca 
i ocasionava nombrosos accidents, un d’ells amb con-
seqüències mortals.

Coneixedors dels perills que amenacen en situacions de 
nevades generalitzades als conductors que transiten per 
les carreteres estretes i sense tanques de seguretat dels 
àmbits més enlairats del Pallars Sobirà.
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més, aquesta via té continuïtat des del Pla de Corts a la 
Pobleta de Bellveí, a la Vall Fosca, Pallars Jussà.

Amb l’anul·lació d’aquest accés, una ambulància que es 
dirigís al poble de Peramea des de Sort hauria d’entrar 
a la variant, travessar Gerri pel túnel i a la boca sud 
d’aquest encarar el nou accés al Pla de Corts. La matei-
xa incòmoda maniobra s’hauria de repetir per accedir 
a la imponent Vall d’Ancs, amb un riu que aboca les 
seves aigües a la Noguera Pallaresa a l’alçada del poble 
del Compte, poble que desapareixerà amb les obres de 
la variant.

A més de l’oposició a l’eliminació del referit accés nord 
a Gerri de la Sal i als pobles del Pla de Corts i de la Vall 
d’Ancs expressada per l’Ajuntament de Baix Pallars i 
pels veïns mitjançant les seves pancartes, l’Associació 
de veïns de Baix Pallars Lo Pedrís ha recollit centenars 
de signatures contràries a l’eliminació i ha presentat un 
recurs contra l’aprovació de la solució tècnica aprovada 
pel Ministeri de Foment. També els diaris de Lleida 
Segre i La Mañana s’han fet ressò de què la referida 
Associació de veïns ha acudit al Síndic de Greuges 
perquè el dit Ministeri no ha acceptat cap de les ben 
fonamentades al·legacions presentades per l’associació 
i per l’Ajuntament de Baix Pallars, que acompanyaven 
els projecte alternatiu aportat per aquest.

Vist el clima social que s’ha generat al territori en con-
tra de l’eliminació de l’accés nord de Gerri de la Sal i 
als pobles del Pla de Corts i de la Vall d’Ancs aprovada 
pel Ministeri de Foment.

Atès que el projecte alternatiu aportat per l’Ajuntament 
de Baix Pallars i per l’Associació de veïns de Baix Pa-
llars Lo Pedrís ofereix un estalvi econòmic i la conser-
vació de la connectivitat actual.

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 de Catalunya mitjançant el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques a fer les gestions 
que siguin necessàries davant el Ministeri de Foment 
per tal que: 

1. Accepti el fons de les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de Baix Pallars i per l’Associació de veïns 
de Baix Pallars Lo Pedrís.

2. Analitzi les solucions tècniques que aquests Ajun-
tament i Associació han aportat i les incorpori al pro-
jecte de variant de Gerri de la carretera N-260, Eix 
Pirinenc.

3. Mantingui l’accés a Gerri de la Sal i als pobles del Pla 
de Corts i de la Vall d’Ancs, municipi de Baix Pallars, 
Pallars Sobirà, per la banda nord de Gerri.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Agus-
tí López i Pla, diputat del G. P. de CiU; Albert Batalla 
i Siscart, diputat del G. P. de CiU; Josep Rull i Andreu, 
diputat del G. P de CiU

l’estretor de la calçada al seu pas per Gerri s’hi afegeix 
que a la banda del riu Noguera Pallaresa i de les salines 
que donen nom a la població no hi ha vorera per al pas 
de vianants, i a la banda dels edificis la vorera arriba en 
algun punt a una amplada màxima de 0,60 metres. Els 
riscos d’accidents i d’atropellament de nens, de persones 
que surten dels comerços o dels locals de serveis, i de 
visitants i turistes que es desplacen a l’església de Santa 
Maria i a les restes de l’antic monestir benedictí, són 
reals i certament notables.

La necessitat de traçar una variant que eviti aquests pe-
rills, i que alhora escurci distàncies i temps de desplaça-
ment, és imperiosa. En una ocasió ben recent, coincidint 
amb una intensa nevada de primers de gener d’enguany, 
un camió va quedar entravessat a la calçada enmig de 
la població i va obstruir el pas de vehicles particulars, 
d’emergències, d’empreses i de transport escolar, per la 
qual cosa es va demanar a l’Hospital de Tremp que una 
ambulància fos situada a la sortida sud de Gerri, per 
poder efectuar un transbordament de malalts en cas de 
necessitat.

Arrel del condicionament del tram de la N-260 entre 
la Pobla de Segur i Sort, una obra de gran importància 
executada a les darreries dels anys 80 del segle passat, 
ja es va començar a plantejar alguna solució tècnica a 
l’angosta travessia urbana de Gerri de la Sal. Després de 
debatre els dubtes generats i de la redacció d’estudis de 
les afectacions que produirien les solucions proposades 
sobre l’església de Santa Maria i el conjunt monàstic, el 
plenari del Consell Comarcal del Pallars Sobirà va acor-
dar l’any 1995 per unanimitat comunicar al Ministeri de 
Foment, i a instàncies d’aquest, la seva preferència pel 
traçat que perforava la muntanya, configurada per mate-
rials ofítics, al marge dret del riu Noguera Pallaresa.

La llarga i feixuga tramitació administrativa i els va-
riats projectes i estudis tècnics que requereix una obra 
d’aquesta envergadura, amb un cost de gairebé 54 mi-
lions d’euros, s’ha anat dilatant en el temps, fins que al 
BOE del 19 de desembre de 2009 s’ha publicat l’edic-
te de licitació pública d’una obra anhelada per tota la 
comarca del Pallars Sobirà, i molt especialment pels 
habitants de la històrica vila de Gerri de la Sal.

Lamentablement, fa uns mesos van aparèixer a diversos 
indrets de Gerri i del seu entorn unes pancartes en les 
quals llegim: Volem l’accés Nord, o Salvem el Compte, 
volem l’accés Nord, expressant el desig de salvar un 
poble.

Efectivament, tot i que l’Ajuntament de Baix Pallars ha 
presentat un projecte seriós i molt rigorós, alternatiu a 
l’encarregat pel Ministeri de Foment, aquest es reafir-
ma en la seva voluntat d’eliminar l’accés nord des de 
la N-260 a Gerri de la Sal i a tots els poblets del Pla de 
Corts, una mena d’altiplà d’una bellesa extraordinària 
situat entre la Serra de Peracalç (anomenada popular-
ment la Geganta dormida pel perfil que ofereix des del 
nord), amb preciosos pobles apegats a les penyes com 
Peramea, Bretui, Cortscastell i Montcortés, amb el seu 
llac, i a masies habitades com les d’Enjaume o Llaràs, i 
la vall del riu d’Ancs, on trobem Balestui, Sellui, Ancs i 
un paisatge natural extraordinari. Cal considerar que, a 
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proposta de resolució sobre l’inici del 
procés de licitació i construcció de l’es·
tació depuradora d’aigües residuals i de 
col·lectors de prat de comte (Terra alta)
Tram. 250-02626/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65276 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Carles Sala Roca, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

Exposició de motius

Per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 
24 d’octubre de 2006, fou declarat d’urgència les obres 
de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors 
en alta de Prat de Comte.

En resposta parlamentària (Iniciativa 314-02959/08) 
l’Agència Catalana de l’Aigua preveia executar, abans 
del final del 2008, les actuacions previstes al primer 
escenari del PSARU a través del Contracte de concessió 
d’obra pública per a la redacció dels projectes de cons-
trucció i explotació de les instal·lacions de sanejament 
d’aigües residuals urbanes a la conca de l’Ebre, entre 
elles la corresponent a Prat de Comte a la Terra Alta.

Com sigui que s’han iniciat les obres de les altres dues 
depuradores de la Terra Alta previstes al mateix pro-
grama, als municipis de Corbera d’Ebre i a Vilalba dels 
Arcs.

Com sigui, en canvi, que a hores d’ara ni tan sols s’han 
començat les obres preliminars, ni s’ha informat a 
l’Ajuntament de Prat de Comte de en quina situació es 
troba la licitació d’aquesta tercera depuradora prevista 
a la Terra Alta, tot i el temps que fa que tot plegat està 
projectat, i essent un municipi que es troba dins del Parc 
Natural dels Ports.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a iniciar 
immediatament la licitació i construcció de l’estació 
depuradora d’aigües residuals i col·lectors en alta de 
Prat de Comte.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Sala Roca
Portaveu del G.P de CiU Diputat del G.P de CiU

proposta de resolució sobre l’incre·
ment de la dotació pressupostària per 
a les obres d’urbanització de la plaça 
de l’església i de restauració del portal 
del carrer de l’abadia, de prat de comte 
(Terra alta)
Tram. 250-02625/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65275 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Carles Sala Roca, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

Exposició de motius

El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Prat de 
Comte, van signar el 22 de maig de 2009 un conveni 
per a les obres d’urbanització de la plaça de l’Església i 
restauració del Portal del carrer de l’Abadia.

Aquestes obres van considerar incloure-les en el proto-
col de l’1% cultural 2009-2011.

Vist que està redactat el projecte constructiu, i que el 
Pressupost de les obres és de 144.946,26 euros, a apor-
tar a parts iguals de 72.473,26 euros entre l’Ajuntament 
de Prat de Comte i l’Institut Català del Sòl.

Vist que als Pressupostos de la Generalitat per al 2010, 
tan sols hi ha consignada una partida (432-66-10-
06440/001) de 10.000 euros per part de l’INCASOL 
per a fer front a aquest conveni, quantitat absolutament 
insuficient, doncs significa tan sols aproximadament el 
15% del total que ha d’aportar l’Administració catalana 
és el perquè,

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a incremen-
tar immediatament la dotació pressupostària de la parti-
da corresponent per tal de poder donar inici a les obres 
conveniades amb el municipi de Prat de Comte pel que 
fa a la urbanització de la plaça de l’Església i restauració 
del Portal del carrer de l’Abadia.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Sala Roca
Portaveu del G. P de CiU Diputat del G. P de CiU
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3. El Parlament de Catalunya dóna suport al Govern 
de la Generalitat per tal de desplegar totes les mesures 
polítiques, administratives i legals necessàries per fer 
prevaler la seva decisió.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2010 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu Grup PSC-CpC; Anna 
Simó i Castells,  portaveu Grup ERC; Dolors Camats i 
Luís, portaveu Grup ICV-EUiA

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

proposta de resolució de creació d’una 
comissió d’investigació sobre l’acció 
del govern amb relació als fets ocor·
reguts en l’incendi forestal d’Horta de 
sant Joan (Terra alta)
Tram. 252-00007/08

Presentació
Oriol Pujol i Ferrusola, juntament amb 29 altres 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió; Daniel Sirera i Bellés, juntament amb 
13 altres diputats del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya; Albert Rivera Díaz, 
juntament amb 2 altres diputats del Grup Mixt
Reg. 65175 / Admissió a tgràmit: 
Mesa del Parlament, 09.02.2010

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, que representen una 
tercera part dels membres del Parlament de Catalunya, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 58.3 del Regla-
ment de la Cambra, sol·liciten la creació d’una Comissió 
d’investigació en relació a l’acció del govern pel que fa 
referència als fets ocorreguts en l’incendi forestal del 
terme municipal d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) de-
clarat el 20 de juliol de 2009, així com en tota l’actuació 
posterior que se’n deriva.

Un cop formalitzada la constitució de la comissió i 
d’acord amb el que estableix l’article 58.4 del Regla-
ment de la Cambra, aquesta elaborarà i aprovarà un pla 
de treball quin contingut determinarà els extrems de la 
investigació.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
Lluís M. Corominas i Díaz, Antoni Castellà i Clavé, 
Francesc Sancho i Serena, Xavier Pallarès i Povill, Jordi 
Turull i Negre, Josep Rull i Andreu, Ramon Espadaler 
i Parcerisas, Carles Sala Roca, Elena Ribera i Garijo, 
Joan Miquel Nadal i Malé, Carles Pellicer i Punyed, 
Meritxell Ruiz i Isern, Dolors Batalla i Nogués, Marta 
Alòs i Lòpez, Meritxell Borràs i Solé, Eudald Casadesús 

proposta de resolució sobre el rebuig 
de la ubicació d’un magatzem temporal 
centralitzat de residus nuclears a ascó 
(ribera d’ebre)
Tram. 250-02627/08

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. 65298 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que preveu l’article 145 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent proposta de resolució al ple del 
Parlament: 

Exposició de motius

Atès que el Ple extraordinari de l’Ajuntament d’Ascó 
ha aprovat amb data 26 de gener de 2010 la seva candi-
datura per a la instal·lació del magatzem temporal cen-
tralitzat (MTC), per tal d’acollir els residus nuclears de 
tota Espanya, 

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar amb 
data 11 de març de 2008 una resolució mostrant el re-
buig a aquesta instal·lació a les comarques de la Ribera 
d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per extensió, a 
tot el territori de Catalunya,

Atès que el Govern de la Generalitat s’ha pronunciat de 
forma contrària a la instal·lació a Catalunya d’un MTC 
i el president de la Generalitat ha traslladat aquesta po-
sició al Govern d’Espanya,

Els grup parlamentaris sotasignats presenten la se-
güent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya dóna suport a la decisió 
del Govern de la Generalitat de rebutjar la instal·lació 
a Catalunya d’un magatzem temporal centralitzat de 
residus nuclears.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a sol·licitar al Govern de l’Estat que, tenint 
en compte el que disposa el conveni d’Aarhus sobre 
l’accés a la informació i la participació de la ciutadania 
en la presa de decisions en els afers ambientals i vista 
la manca de consens territorial i social, desestimi de 
manera definitiva la ubicació del magatzem temporal 
centralitzat de residus nuclears en el terme municipal 
d’Ascó (Ribera d’Ebre).
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interpel·lació al govern sobre les mesu·
res previstes per a incentivar la vingu·
da de jutges d’altres comunitats autò·
nomes
Tram. 300-00258/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 65567 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.02.2010

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Carmen de Rivera Pla, Portavoz adjunto del Grupo Par-
lamentario Mixto, que pertenece al partido Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 138 del Reglamento de la Cámara, presen-
ta la siguiente interpelación para que sea substanciada 
en la próxima sesión del Pleno.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamen-
tario: 

¿Qué medidas piensa aplicar el govern para incentivar 
que los jueces de otros lugares de España vengan a 
nuestra comunidad para evitar el colapso del sistema 
judicial catalán?

Palau del Parlament, 4 de febrero del 2010

Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunto GP Mixto (C’s)

interpel·lació al govern sobre les com·
petències estatutàries en matèria d’edu·
cació
Tram. 300-00259/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65583 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.02.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació: 

Quin és el capteniment del Govern en relació a les com-
petències estatutàries en matèria d’educació?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2010

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

i Barceló, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Xavier Dilmé 
i Vert, Núria de Gispert i Català, Antoni Fernández 
Teixidó, Anna Figueras i Ibàñez, Josep Grau i Serís, 
Assumpció Laïlla i Jou, Benet Maimí i Pou, Joan Mo-
rell i Comas, Pilar Pifarré i Matas, Joana Ortega i Ale-
many, Anna Miranda i Torres, Daniel Sirera i Bellés, 
Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet i Navarro, 
Juan Bertomeu i Bertomeu, Eva García i Rodríguez, 
Rafael López i Rueda, Rafel Luna i Vivas, Carina Mejí-
as Sánchez, Josep Enric Millo i Rocher, Jordi Montanya 
i Mías, M. Ángeles Olano i García, M.Belén Pajares 
i Ribas, Santi Rodríguez i Serra, Francesc Vendrell i 
Bayona, Albert Rivera Díaz, Carmen de Rivera i Pla, 
José Domingo Domingo

3.20. INTERPEL·LACIONS

interpel·lació al govern sobre les mesu·
res contra la crisi econòmica
Tram. 300-00257/08

Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65515 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.02.2010

A la Mesa del Parlament

Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb 
el que disposa l’article 138 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent interpel·lació al Govern per tal que 
sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar els 
propers dies 10 i 11 de febrer d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
pel que fa a les mesures de lluita contra la crisi econò-
mica a Catalunya i els seus efectes en les empreses?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

Enric Millo i Rocher
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4. INFORMACIó

4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

composició de la comissió de Treball, 
indústria, comerç i Turisme
Tram. 410-00004/08

Substitució de diputats
Reg. 65010 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

Baixa: Caterina Mieras i Barceló

Substitució de diputats
Reg. 65011 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

Alta: Núria Carreras i Jordi

composició de la comissió d’agricultu·
ra, ramaderia i pesca
Tram. 410-00005/08

Substitució de diputats
Reg. 65006 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

Alta: Núria Carreras i Jordi

interpel·lació al govern sobre la deso·
cupació
Tram. 300-00260/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65584 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.02.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació: 

Quin és el capteniment del Govern pel que fa referència 
a la situació de l’atur a Catalunya?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola 
Portaveu del G. P. de CiU
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4.45.14 COMISSIONS ESPECÍFIqUES D’INVESTIGA-
CIó

atribució de la presidència de la comis·
sió d’investigació sobre l’incendi fores·
tal d’Horta de sant Joan 
Tram. 408-00004/08

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Por-
taveus i de conformitat amb l’article 41.2, ha acordat 
que la presidència de la comissió correspongui al Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el qual 
designa president Higini Clotas i Cierco.

D’acord amb els antecedents, la Mesa acorda que la 
Comissió tingui un òrgan rector unipersonal, integrat 
exclusivament pel president, que presideix i ordena els 
treballs de la Comissió. Així mateix, encomana al lle-
trat que ha d’assistir la Comissió de fer les funcions de 
secretari, als efectes d’aixecar l’acta de les sessions i 
d’expedir, amb el vistiplau del president, les certifica-
cions que correspongui.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010

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

composició de la comissió d’investiga·
ció sobre l’incendi forestal d’Horta de 
sant Joan
Tram. 408-00005/08

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Porta-
veus i de conformitat amb el que disposa l’article 58.2 
del Reglament, ha acordat que la comissió tingui la 
composició següent:

G.P. de Convergència i Unió: 3

G.P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi: 3

G.P. d’Esquerra Republicana de Catalunya: 2

G.P. del Partit Popular de Catalunya: 2

G.P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa: 2

Grup Mixt: 2

La Comissió ha d’adoptar les seves decisions per vot 
ponderat.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIqUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

composició de la comissió del síndic 
de greuges
Tram. 412-00004/08

Substitució de diputats
Reg. 65009 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

Alta: Núria Carreras i Jordi

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIqUES DE SEGUI-
MENT

composició de la comissió de coope·
ració i solidaritat
Tram. 411-00004/08

Designació de la presidència
Reg. 65008 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, proposa al diputat 
Joan Ferran i Serafini per ocupar la Presidència de la 
Mesa de la Comissió de Cooperació i Solidaritat.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2010

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu

Substitució de diputats
Reg. 65007 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 02.02.2010

Alta: Núria Carreras i Jordi
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4.50.01.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de benestar i informació amb 
la consellera d’acció social i ciutadania 
sobre la situació de col·lapse del siste·
ma de protecció a la infància
Tram. 354-00295/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-
C 718).

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de benestar i immigració amb 
la consellera d’acció social i ciutadania 
sobre l’informe «si vuelvo, ¡me mato!», 
d’amnistia internacional, relatiu al fun·
cionament dels centres terapèutics de·
pendents de la direcció general d’aten·
ció a la infància i l’adolescència
Tram. 354-00300/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-
C 718).

sol·licitud de sessió informativa de la 
comissió de benestar i immigració amb 
la consellera d’acció social i ciutada·
nia sobre el presumpte cas de maltrac·
taments al centre de menors mas gar·
riga, de Juià (gironès)
Tram. 354-00303/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-
C 718).

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

control del compliment de la resolució 
512/viii, sobre l’ordenació de l’atenció a 
les malalties neurològiques que provo·
quen discapacitat
Tram. 290-00456/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 65266 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.02.2010

A la Mesa de la Comissio

Núm. d’expedient: 290-00456/08

Títol: Control de compliment de la Resolució 512/VIII, 
sobre l’ordenació de l’atenció a les malalties neurològi-
ques que provoquen discapacitat

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 512/VIII, sobre l’or-
denació de l’atenció a les malalties neurològiques que 
provoquen discapacitat (núm. tram. 290-00456/08), us 
informo del següent: 

El Mapa sanitari i sociosanitari, i el Pla director socio-
sanitari del Departament de Salut estan treballant en el 
document que recull el «model d’atenció a les malalties 
neurològiques que cursen amb discapacitat», entre elles 
l’esclerosi múltiple, l’esclerosi lateral amiotròfica i el 
Parkinson.

Actualment el document ha superat una primera fase 
de revisió per experts i s’està organitzant una segona 
revisió amb professionals d’altres nivells assistencials i 
disciplines. Aquest document està previst presentar-lo 
a l’àmbit professional i públic durant el primer semestre 
de l’any 2010.

Paral·lelament, el Departament de Salut ha establert 
grups de treball de neuròlegs experts de centres espe-
cialitzats pel consens d’estratègies d’abordatge específic 
a malalties que per la seva gravetat precisen de l’acord 
entre professionals.

Barcelona, 27 de gener de 2010

Marina Geli i Fàbrega
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proposta de compareixença d’esther 
mitjans, directora de l’agència catala·
na de protecció de dades, amb relació 
al projecte de llei de l’autoritat de pro·
tecció de dades de catalunya
Tram. 352-02058/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65242).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 01.02.2010.

proposta de compareixença de repre·
sentants de la federació de municipis 
de catalunya amb relació al projecte de 
llei de l’autoritat de protecció de dades 
de catalunya
Tram. 352-02059/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 01.02.2010.

proposta de compareixença de repre·
sentants de l’associació catalana de 
municipis amb relació al projecte de llei 
de l’autoritat de protecció de dades de 
catalunya
Tram. 352-02060/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 01.02.2010.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIxENçA

proposta de compareixença del presi·
dent de la federació de municipis de 
catalunya amb relació al projecte de 
llei de l’autoritat de protecció de dades 
de catalunya
Tram. 352-01953/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 64509).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 01.02.2010.

proposta de compareixença del presi·
dent de l’associació catalana de muni·
cipis i comarques amb relació al pro·
jecte de llei de l’autoritat de protecció 
de dades de catalunya
Tram. 352-01954/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 64509).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 01.02.2010.

proposta de compareixença d’una re·
presentació de l’agència espanyola de 
protecció de dades amb relació al pro·
jecte de llei de l’autoritat de protecció 
de dades de catalunya
Tram. 352-02020/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64877).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 01.02.2010.
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proposta de compareixença del síndic 
de greuges amb relació al projecte de 
llei de l’autoritat de protecció de dades 
de catalunya
Tram. 352-02064/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 01.02.2010.

proposta de compareixença d’alexander 
dix, comissari de protecció de dades i 
llibertat d’informació a berlín, amb re·
lació al projecte de llei de l’autoritat de 
protecció de dades de catalunya
Tram. 352-02065/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 01.02.2010.

proposta de compareixença de Josep 
escartín, president del fòrum de sín·
dics locals de catalunya amb relació al 
projecte de llei de l’autoritat de protec·
ció de dades de catalunya
Tram. 352-02066/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 01.02.2010.

proposta de compareixença de Joaquim 
bayo delgado, exadjunt al supervisor 
europeu de protecció de dades, amb 
relació al projecte de llei de l’autoritat 
de protecció de dades de catalunya
Tram. 352-02061/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 01.02.2010.

proposta de compareixença de repre·
sentants de localret amb relació al pro·
jecte de llei de l’autoritat de protecció 
de dades de catalunya
Tram. 352-02062/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 01.02.2010.

proposta de compareixença de repre·
sentants del consorci administració 
oberta de catalunya (consorci aoc) 
amb relació al projecte de llei de l’au·
toritat de protecció de dades de cata·
lunya
Tram. 352-02063/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 01.02.2010.



8 de febrer de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 627

76

INFORMACIó

4.53.05.

sol·licitud de compareixença de repre·
sentants del consell nacional de la Jo·
ventut de catalunya davant la comissió 
sobre les polítiques de Joventut perquè 
informin sobre els resultats de l’avalu·
ació del pla nacional de joventut de ca·
talunya
Tram. 356-00555/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Albert Batalla i Siscart, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brus-
ca, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Eva García i 
Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt (reg. 
65425).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre les Polí-
tiques de Joventut, sessió del 02.02.2010.

sol·licitud de compareixença de repre·
sentants de la federació de municipis 
de catalunya davant la comissió sobre 
les polítiques de Joventut perquè infor·
min sobre els resultats de l’avaluació del 
pla nacional de joventut de catalunya
Tram. 356-00556/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Albert Batalla i Siscart, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brus-
ca, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Eva García i 
Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt (reg. 
65426).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre les Polí-
tiques de Joventut, sessió del 02.02.2010.

sol·licitud de compareixença de repre·
sentants de l’associació de difusió so·
cial i cultural el petit da vinci davant la 
comissió de benestar i immigració per·
què expliquin els objectius de l’entitat
Tram. 356-00544/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-C 718).

sol·licitud de compareixença del secre·
tari general de Joventut davant la co·
missió sobre les polítiques de Joventut 
perquè informi sobre els resultats de 
l’avaluació del pla nacional de joventut 
de catalunya
Tram. 356-00548/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
63244).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre les Polí-
tiques de Joventut, sessió del 02.02.2010.

sol·licitud de compareixença del sín·
dic de greuges davant la comissió de 
benestar i immigració perquè informi 
sobre l’informe «si vuelvo, ¡me mato!», 
d’amnistia internacional, relatiu al fun·
cionament dels centres terapèutics de·
pendents de la direcció general d’aten·
ció a la infància i l’adolescència
Tram. 356-00552/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-
C 718).
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

compareixença de representants de 
l’associació de difusió social i cultural 
el petit da vinci davant la comissió de 
benestar i immigració per a explicar els 
objectius de l’entitat
Tram. 357-00363/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
47, tinguda el dia 02.02.2010 (DSPC-C 718).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTàRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

sessió plenària núm. 69

Convocada per al dia 10 de febrer de 
2010

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament i l’article 
8.1 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic 
de Greuges, us convoco a la sessió següent del:

Ple del Parlament

10 de febrer de 2010

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

Procediment per a elegir el síndic o síndica de greuges. 
Tram. 281-00001/08. Mesa del Parlament. Elecció.

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2010

sol·licitud de compareixença de repre·
sentants de l’associació catalana de 
municipis davant la comissió sobre les 
polítiques de Joventut perquè informin 
sobre els resultats de l’avaluació del pla 
nacional de joventut de catalunya
Tram. 356-00557/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Albert Batalla i Siscart, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brus-
ca, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Eva García i 
Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt (reg. 
65427).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre les Polí-
tiques de Joventut, sessió del 02.02.2010.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

sessió informativa de la comissió 
d’agricultura, ramaderia i pesca amb 
el conseller d’agricultura, alimentació i 
acció rural sobre el torn de catalunya 
en representació de les comunitats au·
tònomes al consell de ministres d’agri·
cultura i pesca de la unió europea du·
rant la presidència espanyola
Tram. 355-00133/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (reg. 
65137).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 29.01.2010.
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9. Interpel·lació al Govern sobre les mesures contra la 
crisi econòmica. Tram. 300-00257/08. Josep Enric Mi-
llo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
per a incentivar la vinguda de jutges d’altres comunitats 
autònomes. Tram. 300-00258/08. Grup Mixt. Substan-
ciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les competències es-
tatutàries en matèria d’educació. Tram. 300-00259/08. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la desocupació. Tram. 
300-00260/08. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els plans de dinamització comarcal. Tram. 302-
00212/08. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el suport a les famílies amb infants. Tram. 302-
00213/08. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació econòmica actual. Tram. 302-00214/08. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i 
votació.

16. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 10 de febrer, a les 16.00 h.)

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2010

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

sol·licitud de dictamen al consell de ga·
ranties estatutàries
Reg. 65385

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, integrants del 
Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que preveu l’article 16, apartat 1, lletra 
b), en relació a l’article 23, apartat b), de la Llei 2/2009, 
de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
sol·liciten dictamen de l’alt òrgan consultiu de la Ge-
neralitat de Catalunya sobre l’adequació a la Constitu-
ció espanyola de 27 de desembre de 1978 i a l’Estatut 
d’Autonomia, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, del projecte de llei de consultes populars per 
via de referèndum de Catalunya (N.T. 200-00059/08), 
i de forma especial: 

sessió plenària núm. 70

Convocada per al dia 10 de febrer de 
2010

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del:

Ple del Parlament

10 de febrer de 2010

10.05 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Projecte de llei de pesca i d’acció marítima. Tram. 
200-00047/08. Comissió d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(Dictamen: BOPC 606, 3).

2. Projecte de llei de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis. Tram. 200-00045/08. Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana. Debat i votació del dicta-
men de la Comissió (Dictamen: BOPC 625, 3).

3. Projecte de llei de l’aranès. Tram. 200-00080/08. 
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de 
l’esmena a la totalitat. (Text presentat: BOPC 615, 8.)

4. Projecte de llei de declaració del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reser-
ves naturals parcials i d’una reserva natural integral. 
Tram. 200-00081/08. Govern de la Generalitat. Debat 
de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat. (Text 
presentat: BOPC 615, 17.)

5. Projecte de llei del cinema. Tram. 200-00082/08. Go-
vern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat. (Text presentat: BOPC 615, 37.)

6. Projecte de llei de mesures en matèria d’ocupació 
pública. Tram. 200-00083/08. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat. 
(Text presentat: BOPC 615, 54).

7. Proposició de llei de regulació de les festes tradicio-
nals amb bous. Tram. 202-00079/08. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Debat de totalitat i votació de 
l’esmena a la totalitat. (Text presentat: BOPC 590, 58.)

8. Proposta de resolució d’aprovació del Mandat marc 
del sistema públic audiovisual. Tram. 250-02393/08. 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació 
de les esmenes presentades. (Text presentat: BOPC 555, 
69; esmenes: BOPC 598, 67.)
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4.90. RèGIM INTERIOR

4.90.10. CàRRECS I PERSONAL

concurs oposició de promoció interna 
per a proveir quatre places de l’escala 
general d’administrador o administra·
dora del cos d’administradors parla·
mentaris
Tram. 500-00024/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
622)

A la pàg. 64

On diu: 

Sra. Montserrat Rovira i Campmany, en representació 
del personal 

Ha de dir:

Sra. Montserrat Rovira i Sadurní, en representació del 
personal 

concurs oposició lliure per a proveir sis 
places de l’escala general d’administra·
dor o administradora del cos d’admi·
nistradors parlamentaris del parlament 
de catalunya
Tram. 501-00018/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 22.12.2009

Secretaria General

Convocatòria

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 22 de de-
sembre de 2009, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 49, 50, 51 i 53 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, aprovats per la 
Comissió d’Afers Institucionals el 22 d’abril de 2009, 
i l’acord de la Comissió de Govern Interior del 28 de 
juny de 2001, de creació del cos d’administradors par-
lamentaris (BOPC núm. 270, d’11 de març de 2002), 
i l’oferta d’ocupació pública del Parlament per a l’any 
2009 (BOPC núm. 522, de 27 de juliol de 2009), con-
voca un concurs oposició lliure per proveir sis places 
de l’escala general d’administrador o administradora 

– El articles 10 a 30, ambdós inclosos, que conformen 
el Títol II del projecte de llei referent a la regulació de 
les consultes populars per via de referèndum d’àmbit 
de Catalunya.

La present sol·licitud de Dictamen a l’Alt òrgan consultiu 
de la Generalitat de Catalunya es basa en els següents,

Fonaments jurídics

Es considera convenient conèixer la constitucionalitat dels 
referèndums d’àmbit autonòmic regulats en el projecte de 
llei per tal de valorar el seu encaix i ajust a la regulació 
continguda en l’article 92 de la Constitució Espanyola de 
27 de desembre de 1978, i la seva legislació de desple-
gament amb rang orgànic, especialment la Llei orgànica 
2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les distintes 
modalitats de referèndum, i llurs modificacions.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010

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

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

informe del consell de l’audiovisual de 
catalunya sobre l’observança del plu·
ralisme polític en la televisió i la ràdio 
corresponent al novembre del 2009
Tram. 337-00071/08

Presentació
President, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 65069 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 02.02.2010

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de 
novembre de 2009 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 27 de gener de 2010

Ramon Font Bové

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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pròpies de l’escala general d’administrador o adminis-
tradora del cos d’administradors parlamentaris del Par-
lament de Catalunya.

1.7 El tribunal qualificador no pot aprovar ni declarar 
que ha superat el procés selectiu un nombre d’aspirants 
que excedeixi el nombre de places convocades.

1.8 La pràctica dels exercicis del concurs oposició no 
s’iniciarà abans del mes d’abril de l’any 2010. El dia, 
l’hora, el lloc i l’ordre d’actuació dels aspirants que es 
determinin per fer el primer exercici s’han de fer pú-
blics en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC) i en el tauler d’anuncis del Parlament amb una 
antelació mínima de deu dies. Sense subjecció a aquest 
termini, també s’han de fer públics en l’adreça electrò-
nica d’Internet http: //www.parlament.cat/oposicions.

1.9 Totes les comunicacions i les notificacions derivades 
d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques en el tau-
ler d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici 
de les publicacions en el butlletí oficial que estableixin 
aquestes bases.

2. Requisits de participació

2.1 Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants 
han de complir els requisits següents: 

a) Ser ciutadà espanyol o nacional d’un estat membre 
de la Unió Europea.

b) Tenir entre setze i seixanta-cinc anys.

c) Tenir el títol de batxillerat superior, de batxillerat 
unificat polivalent, de batxillerat LOGSE, de forma-
ció professional de segon grau o equivalent, o qualse-
vol altre títol de nivell superior, o estar en condicions 
d’obtenir-lo, o tenir aprovades les proves d’accés a la 
universitat per a més grans de vint-i-cinc anys. Si es 
tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de 
l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació 
i Cultura.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per 
exercir les funcions pròpies de les places convocades.

e) No estar inhabilitats per sentència ferma per a l’exer-
cici de les funcions públiques ni haver estat separats 
mitjançant un expedient disciplinari del servei de 
qualsevol administració pública. Els aspirants que no 
tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar, mit-
jançant una declaració jurada o promesa, que no estan 
sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal 
que els impedeixi l’accés a la funció pública en llur 
estat d’origen.

2.2 Tots els requisits generals i específics que indica la 
base 2.1 s’han de complir el darrer dia del termini de 
presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint 
fins a la data de la presa de possessió com a funcionari 
o funcionària de carrera.

3. Sol·licituds de participació

3.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convo-
catòria s’han d’adreçar a la Direcció de Govern Inte-
rior i s’han de presentar al Registre del Parlament de 
Catalunya, o bé s’hi han de trametre per qualsevol dels 
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei de l’Estat 

del cos d’administradors parlamentaris del Parlament 
de Catalunya.

D’acord amb l’article 51 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, el nombre 
de places convocades s’ha d’ampliar per resolució de la 
Mesa del Parlament en el cas que hi hagi vacants entre 
la data d’aprovació de la convocatòria i la de l’inici de 
les proves.

Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1 Es convoca el procés selectiu per proveir sis places 
de l’escala general d’administrador o administradora 
del cos d’administradors parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, que consisteix en un concurs oposició 
lliure.

1.2 Les places que restin sense cobrir de la convocatòria 
de promoció interna, aprovada per l’acord de la Mesa 
del Parlament de Catalunya del 22 de desembre de 2009 
(BOPC núm. 613, de 18 de gener de 2010), s’han d’acu-
mular a les d’aquest torn.

1.3 Als funcionaris que accedeixin a aquesta escala els 
correspon, amb caràcter general, desenvolupar les tas-
ques administratives d’assistència en la preparació i, si 
escau, en la coordinació i altres tasques derivades de la 
gestió administrativa de caràcter superior; tasques de 
comprovació i preparació de la documentació i proposta 
de redacció dels documents que pel seu grau de com-
plexitat no estiguin assignades a altres funcionaris de 
categoria superior; tasques d’índole repetitiva, ja siguin 
manuals, de càlcul numèric o mecanogràfiques, relacio-
nades amb el treball dels diferents departaments de l’ad-
ministració parlamentària, i també tasques d’informació 
i de relació amb el públic en matèria administrativa i, 
en general, altres tasques similars.

1.4 La realització d’aquest procés selectiu s’ajusta al que 
estableixen l’article 103 de la Constitució espanyola, els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, 
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels precep-
tes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública.

1.5 D’acord amb el que disposen l’article 42 del Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i l’article 11.3 de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, du-
rant el procés selectiu els aspirants han d’acreditar el 
coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió 
oral com en l’expressió escrita, en el grau adequat a les 
funcions pròpies de l’escala general d’administrador o 
administradora del cos d’administradors parlamentaris 
del Parlament de Catalunya.

1.6 De conformitat amb el que estableix l’article 6 del 
Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula 
l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió 
Europea a la funció pública de l’Administració de la 
Generalitat, els aspirants admesos al procés selectiu que 
no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el 
coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió 
oral com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions 
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l’equip oficial de valoració de disminucions que acrediti 
que estan en condicions de complir les tasques fona-
mentals del lloc de treball al qual aspiren. El certificat 
ha d’especificar el tipus d’adaptació funcional necessà-
ria per al desenvolupament correcte de les proves i per 
al compliment posterior de les tasques pròpies del lloc 
de treball. Els aspirants amb discapacitat, si s’escau, 
s’han de dirigir, per obtenir aquest certificat, als cen-
tres de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS), del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya, següents: 

Demarcació de Barcelona (excepte les comarques 
del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà): EVO-
laboral: av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona. Telèfon 
934.252.244, fax 934.253.906.

Comarques del Vallès Occidental, el Bages i el Ber-
guedà: EVO-laboral: c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 
Terrassa. Telèfon 937.858.300, fax 937.318.138.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Giro-
na. Telèfon 972.486.060, fax 972.486.354.

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Te-
lèfon 973.703.600, fax 973.242.639.

Demarcació de Tarragona (excepte les demarcacions 
del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra 
Alta): av. Andorra, 9, baixos, 43002 Tarragona. Telèfon 
977.213.471, fax 977.221.339.

Demarcació de les Terres de l’Ebre (comarques del Baix 
Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta): c. 
Ruiz d’Alda, 33, 43870 Amposta. Telèfon 977.706.534, 
fax 977.706.751.

4. Drets d’examen

4.1 D’acord amb el que estableix la normativa vigent en 
matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Ca-
talunya, per inscriure’s en la convocatòria els aspirants 
han d’abonar la taxa de 30,05 euros.

4.2 El pagament de la taxa s’ha d’efectuar a qualsevol 
oficina de la Caixa de Catalunya, al compte 2013-1356-
84-0200002586. L’aspirant ha de fer constar el seu nom 
com a remitent de l’abonament i adjuntar a la sol·licitud 
el resguard de la imposició.

4.3 El pagament a l’entitat bancària en cap cas no subs-
titueix el tràmit de presentació de la sol·licitud davant 
l’Administració dins el termini i de la manera que re-
gula la base 3.

4.4 Estan exempts de fer el pagament de la taxa els as-
pirants que acreditin documentalment, de conformitat 
amb el que estableix la base 3.3.c, que dins el termini de 
presentació de sol·licituds estan en situació d’atur i no 
perceben cap prestació econòmica o que estan jubilats o 
que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

4.5 La manca de pagament, el pagament incomplet de 
la taxa o la manca d’acreditació documental a l’efec-
te de l’exempció de pagament comporta l’exclusió de 
l’aspirant.

5. Admissió dels aspirants

5.1 Una vegada finit el termini de presentació de sol-
licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’aprovar i 

30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, 
en el termini improrrogable de vint dies naturals comp-
tadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC).

3.2 Les sol·licituds s’han de formalitzar en un model 
normalitzat, els exemplars del qual són a disposició 
dels interessats al Servei d’Identificació del Parlament, 
i també es poden imprimir mitjançant l’adreça d’Inter-
net http: //www.parlament.cat/oposicions.

3.3 Juntament amb aquesta sol·licitud, els aspirants han 
de presentar: 

a) Una fotocòpia confrontada del document oficial 
d’identitat.

b) Una fotocòpia confrontada de la documentació acre-
ditativa de tenir el certificat de nivell de suficiència de 
català (certificat C) o un d’equivalent, d’acord amb el 
que estableix el Decret 161/2002, per restar exempts, 
si escau, de fer l’exercici de coneixements de llengua 
catalana.

c) El resguard del pagament de la taxa d’inscripció que 
estableix la base 4.1, llevat dels aspirants que, en virtut 
de la base 4.4, tinguin dret a restar exempts del paga-
ment, els quals han de presentar, segons que escaigui, o 
bé un certificat en què consti que es troben en situació 
d’atur i no perceben cap prestació econòmica, expedit 
per una oficina de treball de la Generalitat o per l’orga-
nisme competent en aquesta matèria en l’àmbit territori-
al de què es tracti, o bé la documentació que acrediti de 
manera suficient que estan jubilats, emesa pels òrgans 
competents en aquesta matèria, o bé la documentació 
que acrediti una discapacitat igual o superior al 33%, 
emesa pels òrgans competents en aquesta matèria.

d) La certificació dels mèrits al·legats emesa per la Di-
recció de Govern Interior del Parlament de Catalunya 
o per l’òrgan competent en matèria de personal, o de 
l’òrgan en el qual delegui, en el cas dels mèrits al·legats 
amb relació a una altra administració pública.

En les certificacions ha de constar d’una manera clara i 
expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per 
expedir el certificat, o de l’òrgan en el qual delegui, i 
també la norma legal que els habilita, amb la indicació, 
si escau, del diari o el butlletí oficial en què s’han pu-
blicat. Així mateix, hi ha de constar el cos o l’escala, el 
grup, el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període 
concret de prestació dels serveis fins a la data de publi-
cació de la convocatòria.

3.4 De conformitat amb l’article 21 de l’Acord sobre les 
condicions de treball del personal del Parlament per als 
anys 2008-2011, a fi de garantir la igualtat de condicions 
per a l’accés a la funció pública de les persones amb dis-
capacitats físiques, psíquiques o sensorials, el tribunal 
pot autoritzar l’adaptació de les proves per als aspirants 
que tinguin la condició legal de disminuïts. Amb aques-
ta finalitat, els aspirants que necessitin adaptacions per 
fer les proves o en el lloc de treball han d’adjuntar a 
la sol·licitud de participació el certificat vinculant de 
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que estimin pertinents mentre durin les proves. Els as-
sessors s’han de limitar a prestar col·laboració en llurs 
especialitats tècniques.

6.4 El tribunal ha de resoldre tots els dubtes que puguin 
sorgir en l’aplicació d’aquestes normes i prendre decisi-
ons en els casos no previstos. Les seves decisions s’han 
d’adoptar en tots els casos per majoria de vots.

6.5 Els membres del tribunal s’han d’abstenir, i cal que 
ho notifiquin a l’òrgan convocant, si es troben en al-
guna de les circumstàncies especificades per l’article 
28.2 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i de 
procediment administratiu comú, o quan hagin impartit 
cursos o treballs per a la preparació d’aspirants a proves 
selectives els dos anys anteriors a la publicació de la 
convocatòria. Igualment, els aspirants poden recusar 
els membres del tribunal si hi concorren les dites cir-
cumstàncies.

6.6 L’autoritat convocant pot requerir, per si mateixa o a 
proposta del president o presidenta del tribunal qualifi-
cador, als efectes pertinents, l’acreditació dels aspectes 
necessaris si creu que els aspirants han pogut incórrer 
en inexactituds o falsedats; els aspirants poden ésser 
exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol 
moment si no compleixen els requisits. Així mateix, en 
qualsevol moment el tribunal pot requerir als aspirants 
que acreditin llur identitat mitjançant la presentació 
d’un document oficial identificador.

6.7 D’acord amb la base 3.4, el tribunal ha d’adoptar les 
mesures necessàries perquè els aspirants amb discapaci-
tat tinguin igualtat d’oportunitats per fer les proves amb 
la resta d’aspirants. El tribunal qualificador ha de deci-
dir sobre les peticions d’adaptacions que s’efectuïn i ha 
de tenir en consideració que no comportin una despesa 
excessiva. Amb aquesta finalitat, pot demanar un infor-
me sobre la sol·licitud d’adaptació i de la compatibilitat 
amb l’exercici de les funcions i les tasques dels llocs 
que es convoquen als equips de valoració multiprofes-
sional. El tribunal qualificador també pot requerir a les 
persones amb discapacitat, en una entrevista personal o 
per altres mitjans adequats, la informació que consideri 
necessària per a les adaptacions a què fa referència la 
base 3.4.

7. Procediment de selecció i qualificacions

El procediment de selecció dels aspirants és el de con-
curs oposició, que s’ha de desenvolupar segons les fases 
següents: 

7.1 Fase d’oposició.

7.1.1 La fase d’oposició és constituïda per les proves que 
s’indiquen a continuació: 

a) Primera prova. Té caràcter obligatori i eliminatori. 
Consta de dos exercicis, que es poden fer el mateix dia 
o en dies diferents, d’acord amb el que indiqui la con-
vocatòria del dia, l’hora i el lloc de realització d’aquesta 
primera prova.

Primer exercici. Consisteix a respondre un qüestionari 
de vuitanta preguntes amb respostes alternatives sobre 
el contingut del temari, que figura en l’annex.

fer pública mitjançant una resolució, en el termini d’un 
mes, la llista provisional de persones admeses i excloses 
en la convocatòria i la llista provisional de persones 
exemptes de fer la prova de coneixements de llengua 
catalana. En la dita resolució, que s’ha de publicar en 
el BOPC, han de constar el nom i els cognoms dels 
candidats, a més del motiu o els motius d’exclusió, si 
escau. Els aspirants també poden consultar llur situació 
en el procés selectiu, pel que fa a les llistes provisionals 
i definitives de persones admeses i excloses, en el tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya i en l’adreça d’In-
ternet http: //www.parlament.cat/oposicions.

5.2 Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la publicació de la resolució 
en el BOPC per formular les reclamacions que creguin 
pertinents davant el director de govern interior, desti-
nades a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o 
per esmenar els defectes o la manca de documentació 
preceptiva que n’hagin motivat l’exclusió, d’acord amb 
el que disposa l’article 71 de la Llei de l’Estat 30/1992, 
del 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999. En 
el cas que els aspirants no esmenin en aquest termini 
el defecte que els sigui imputable que n’hagi motivat 
l’exclusió, s’entén que desisteixen de participar en les 
proves selectives.

5.3 En el cas que no hi hagi cap reclamació, o a la vista 
de les reclamacions presentades i de les rectificacions 
que s’hi hagin fet, la Direcció de Govern Interior eleva 
a la Mesa del Parlament, perquè l’aprovi, la proposta de 
la llista definitiva de persones admeses i excloses, i de 
les persones admeses exemptes de fer la prova de català, 
que s’ha de publicar en el BOPC. Aquesta llista també 
s’ha de fer pública en el tauler d’anuncis del Parlament 
de Catalunya i en l’adreça d’Internet http: //www.par-
lament.cat/oposicions.

6. Tribunal qualificador

6.1 El tribunal qualificador d’aquest procés selectiu, que 
és nomenat per la Mesa del Parlament, és compost pels 
membres següents: 

a) El president del Parlament o el membre o la membre 
de la Mesa en qui delegui, que el presideix.

b) La secretària general o el director de Govern Interior, 
o el funcionari o funcionària que proposin.

c) Un funcionari o funcionària del Parlament designat, 
per raó de la seva especialització, per la Mesa del Par-
lament entre una terna proposada pel Consell de Per-
sonal.

d) La cap del Departament de Recursos Humans o la 
persona en qui delegui, que actua com a secretària, amb 
veu però sense vot.

6.2 S’han de nomenar membres suplents, pel mateix 
procediment seguit per al nomenament dels membres 
titulars, perquè substitueixin els titulars en el cas que 
aquests no puguin actuar.

6.3 El tribunal pot acordar, si ho considera convenient, 
la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però 
sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en 
la valoració dels aspirants en les proves o els exercicis 
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L’acreditació documental a l’efecte d’aquesta exempció 
es pot fer efectiva fins just abans de l’inici de l’exercici 
de coneixements de llengua catalana, aportant l’original 
i una fotocòpia de la documentació acreditativa davant 
el tribunal, el qual ha de trametre una fotocòpia d’aques-
ta documentació a l’òrgan convocant, perquè s’incorpori 
a l’expedient de la persona interessada.

c) Tercera prova. Té caràcter obligatori i eliminatori. 
Consta de dos exercicis: 

Primer exercici. Consisteix en un supòsit pràctic rela-
cionat amb l’activitat parlamentària. En el cas que el 
tribunal decideixi que la prova es faci amb ordinador, 
s’utilitzaran els programes Word o Excel, i també és po-
drà valorar l’ús i el coneixement d’aquests programes.

El tribunal ha de fixar el temps per fer aquest exercici, 
que no pot superar l’hora.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La pun-
tuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Segon exercici. Consisteix a elaborar un document ad-
ministratiu o diversos, d’acord amb les instruccions del 
tribunal.

El tribunal ha de fixar el temps de durada d’aquest exer-
cici, que no pot superar l’hora.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La pun-
tuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Per valorar els exercicis s’han de tenir en compte els 
coneixements acreditats per l’aspirant, i també la quali-
tat dels documents pel que fa a l’exposició, la correcció 
ortogràfica i la presentació.

El tribunal no ha d’avaluar el segon exercici dels aspi-
rants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en 
el primer exercici d’aquesta tercera prova.

La puntuació de la prova s’ha de determinar sumant les 
qualificacions obtingudes en cadascun dels exercicis. 
Per superar la prova cal haver superat tots els exerci-
cis.

d) Quarta prova. Té caràcter obligatori i eliminatori per 
als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, a 
fi que acreditin el coneixement de la llengua castellana, 
tant en l’expressió oral com en l’escrita. Consisteix a fer 
una redacció de dues-centes paraules, com a mínim, i 
a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, 
si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest 
proposi.

El temps de durada d’aquest exercici no pot superar els 
quaranta-cinc minuts per a la primera part i els quinze 
minuts per a la segona.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte/a o no 
apte/a.

Resten exempts de fer aquest exercici els aspirants que 
acreditin documentalment davant el tribunal, en el ter-
mini de deu dies a comptar de la publicació de les quali-
ficacions de la segona prova, que estan en possessió d’un 
certificat conforme han cursat la primària, la secundària 
i el batxillerat a l’Estat espanyol, o del diploma superior 
d’espanyol com a llengua estrangera que estableix el 
Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o la certifi-

El tribunal ha de fixar el temps de durada d’aquesta 
prova, que no pot superar l’hora i mitja.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 20 punts. La 
puntuació mínima per superar-lo és de 10 punts.

Les respostes errònies es valoren negativament. Per 
cada resposta errònia es descompta una tercera part del 
valor d’una resposta encertada. Les respostes en blanc 
no es tenen en compte.

Segon exercici. Consisteix a desenvolupar per escrit dos 
temes, d’entre els tres temes proposats pel tribunal dels 
que figuren en el temari de l’annex.

El temps màxim de durada d’aquest exercici és de dues 
hores.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 20 punts. La 
puntuació mínima per superar-lo és de 10 punts. No 
obstant això, en el cas que els aspirants obtinguin una 
qualificació de 0 punts en un dels dos temes d’aquest 
exercici, han d’ésser considerats no aptes, i, d’acord amb 
el caràcter eliminatori d’aquest exercici, exclosos del 
procés selectiu.

La puntuació de la prova s’ha de determinar sumant les 
qualificacions obtingudes en cadascun dels exercicis. 
Per superar la prova cal haver superat tots dos exer-
cicis.

En el cas que els exercicis es facin el mateix dia, el 
tribunal no ha d’avaluar el segon exercici dels aspirants 
que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el 
primer exercici. Si els exercicis es fan en dies diferents, 
els aspirants que no superin el primer resten exclosos 
del procés selectiu, d’acord amb el caràcter eliminatori 
dels exercicis.

b) Segona prova. Té caràcter obligatori i eliminatori. 
Consisteix en una prova de coneixements de llengua 
catalana, que té dues parts.

Primera part. S’hi avaluen el domini de l’expressió es-
crita mitjançant la redacció d’un text de dues-centes 
paraules com a màxim, i els coneixements pràctics de 
llengua mitjançant cinc blocs de preguntes sobre aspec-
tes lingüístics relacionats amb les funcions de les places 
objecte d’aquesta convocatòria.

Segona part. Consisteix en la lectura en veu alta d’un 
text i una conversa sobre temes generals d’actualitat per 
avaluar l’expressió oral.

El temps màxim de durada d’aquesta prova és d’una 
hora per a la primera part i de quinze minuts per a la 
segona.

La qualificació de la prova és d’apte/a o no apte/a.

Resten exempts de fer la prova de coneixements de llen-
gua catalana els aspirants que acreditin documental-
ment dins el termini de presentació de sol·licituds, sens 
perjudici del que estableix la base 5.2, que tenen els 
coneixements de llengua catalana del nivell de suficièn-
cia (certificat C), o d’un nivell superior, de la Secretaria 
de Política Lingüística, o un d’equivalent, d’acord amb 
la base 3.3.b.
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l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, modificat 
per la Llei 4/1999, en el tauler d’anuncis del Parlament. 
Amb aquesta publicació es considera feta la notificació 
pertinent als interessats i s’inicien els terminis a l’efecte 
de possibles recursos.

8.2 La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants en 
la fase de concurs es fa pública al mateix temps que les 
qualificacions de la tercera prova.

Els aspirants disposen d’un termini de deu dies, a comp-
tar de l’endemà de la publicació de la dita valoració 
de mèrits, per presentar les al·legacions que considerin 
necessàries.

8.3 El tribunal, una vegada estimades o desestimades 
les al·legacions presentades, fa pública la valoració de-
finitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase 
de concurs al mateix temps que la publicació de la pun-
tuació total de la fase d’oposició i la puntuació global 
obtinguda pels aspirants en el concurs oposició, que 
es determina sumant les qualificacions de totes dues 
fases.

8.4 El tribunal en cap cas no pot declarar que ha superat 
el procés selectiu un nombre d’aspirants que excedeixi 
el nombre de places convocades, i és nul·la de ple dret 
qualsevol proposta que ho contravingui.

En el cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’ha d’es-
tablir a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació 
més alta en la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, s’ha 
de resoldre a favor de l’aspirant que hagi obtingut la 
puntuació més alta en la tercera prova. Si encara per-
sisteix, s’ha de decidir a favor de l’aspirant que hagi 
obtingut millor puntuació en la primera prova.

8.5 La puntuació global obtinguda pels aspirants en el 
concurs oposició, de conformitat amb el que estableix 
l’apartat anterior, determina els aspirants que, d’acord 
amb el nombre de places convocades, han d’ésser pro-
posats pel tribunal a l’òrgan convocant perquè aquest els 
nomeni funcionaris. La publicació d’aquesta proposta 
del tribunal en el tauler d’anuncis del Parlament és, al-
hora, la notificació a les persones interessades.

8.6 Els candidats aprovats que no hagin estat proposats 
per ser nomenats funcionaris, d’acord amb el nombre 
de vacants, i que en el conjunt de l’oposició hagin obtin-
gut una puntuació inferior, com a màxim, en tres punts 
respecte a la puntuació de la darrera persona candidata 
proposada per ser nomenada funcionària de carrera, 
s’incorporen, d’acord amb l’ordre de puntuació obtingu-
da en el conjunt de l’oposició, en una llista d’espera per 
proveir temporalment les vacants que es puguin produir. 
La selecció dels candidats per a la provisió temporal de 
les vacants, si es produeixen, s’ha de fer entre els cinc 
primers candidats de la dita llista, mitjançant una entre-
vista per comprovar l’adequació dels mèrits de cadascun 
dels candidats a les funcions de la plaça que s’ha de 
cobrir. Els candidats no seleccionats no perden l’ordre 
en la llista i han d’ésser cridats per al procediment de 
provisió següent que hi pugui haver, el qual s’ha de fer 
pel mateix sistema. Aquesta llista té una vigència d’un 
any a comptar de la data de la proposta de nomenament 
de funcionaris feta pel tribunal.

cació acadèmica que acrediti que han superat totes les 
proves dirigides a obtenir-lo, o el certificat d’aptitud en 
espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes.

El tribunal qualificador ha de fer pública, si escau, la 
llista d’aspirants exempts de fer l’exercici juntament 
amb les qualificacions de la tercera prova.

7.1.2 La qualificació de la fase d’oposició es determina 
sumant les puntuacions obtingudes en les proves.

7.2 Desenvolupament de les proves.

7.2.1 El tribunal ha de determinar la data, l’hora i el 
lloc de la primera prova, d’acord amb el que estableix 
la base 1.8.

7.2.2 El tribunal ha de determinar la data, l’hora i el 
lloc de la segona prova i les següents, que s’han de fer 
públics en el tauler d’anuncis del Parlament. El tribunal, 
en publicar els resultats de cada prova, ha de convocar 
els aspirants a la data, l’hora i el lloc per fer la prova 
següent, almenys amb dos dies d’antelació.

Amb aquesta publicació es considera feta la notificació 
pertinent als interessats i s’inicien els terminis a l’efecte 
de possibles recursos.

7.2.3 Els aspirants que no compareguin a les proves i als 
exercicis el dia i l’hora assenyalats, llevat dels casos de 
força major lliurement valorats pel tribunal, són exclo-
sos de l’oposició i, consegüentment, del procés selectiu, 
i perden tots els drets en aquesta convocatòria.

7.3 Fase de concurs.

7.3.1 En la fase de concurs, que no té caràcter elimi-
natori, d’acord amb la certificació de mèrits a què es 
refereix la base 3.3.d, que els aspirants han d’incloure 
juntament amb la sol·licitud de participació, el tribunal 
qualificador en fa la valoració de conformitat amb el 
barem següent, fins a un màxim de 30 punts: 

a) Pel temps de serveis prestats desenvolupant funcions 
d’administrador parlamentari o administradora parla-
mentària, o una d’equivalent, al Parlament de Catalunya, 
fins a 20 punts, a raó de 0,4 punts per mes treballat.

b) Pel temps de serveis prestats en qualsevol adminis-
tració pública desenvolupant funcions anàlogues a les 
del cos d’administradors parlamentaris que estableix la 
base 1.3 i del grup C1 de titulació, fins a 10 punts, a raó 
de 0,2 punts per mes treballat.

7.3.2 En cap cas la puntuació de la fase de concurs no 
es pot aplicar per superar les diferents proves de la fase 
d’oposició.

7.3.3 El tribunal només ha de valorar els mèrits que 
estiguin justificats fefaentment per qualsevol mitjà ad-
mès en dret.

7.3.4 Els mèrits s’han d’acreditar documentalment dins 
el termini de presentació de sol·licituds, i només s’han 
de tenir en compte els prestats fins a la data de publica-
ció de la convocatòria.

8. Publicació dels resultats

8.1 Les qualificacions de les proves i de la fase de 
concurs es fan públiques, als efectes del que estableix 
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10.2 Els aspirants nomenats funcionaris tenen, d’acord 
amb l’article 54 dels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, un període de trenta 
dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació dels 
nomenaments en el BOPC, per prendre possessió del 
càrrec.

10.3 Els defectes en la documentació que n’impedei-
xin el nomenament, i també la manca de jurament o 
promesa o de la presa de possessió, llevat dels casos de 
força major, que han d’ésser degudament comprovats i 
valorats per l’Administració, comporten la pèrdua de 
tots els drets. En aquest cas, la Mesa ha de nomenar 
funcionària la persona que hagi superat el procés se-
lectiu que la segueixi en puntuació en la qualificació 
del tribunal.

11. Règim d’impugnacions i al·legacions

11.1 Contra les resolucions definitives de l’òrgan con-
vocant, els interessats poden interposar un recurs po-
testatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat 
publicades o notificades, o directament un recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
d’haver estat publicades o notificades.

11.2 Contra els actes de tràmit de la Direcció de Go-
vern Interior i del tribunal que decideixin directament 
o indirectament sobre el fons de l’assumpte, determi-
nin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu 
o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets 
o interessos legítims, els interessats poden interposar 
un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat 
publicats en el tauler d’anuncis del Parlament de Ca-
talunya.

11.3 Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos 
en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés se-
lectiu, poden formular totes les al·legacions que estimin 
pertinents perquè siguin considerades en el moment de 
fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2009

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Annex

I. Dret constitucional. Organització política i adminis-
trativa de l’Estat. Dret autonòmic. Organització política 
de Catalunya

Tema 1

La Constitució espanyola del 1978: estructura, contingut 
i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públi-
ques. Els deures. El Tribunal Constitucional.

Tema 2

La Corona. Les Corts Generals. Composició, orga-
nització, atribucions i funcionament del Congrés dels 
Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: 

9. Proposta de seleccionats

9.1 Els aspirants que, d’acord amb el que estableix la 
base anterior, han superat el procés selectiu, han d’és-
ser proposats pel tribunal a l’òrgan convocant per ésser 
nomenats administradors parlamentaris del Parlament 
de Catalunya. Aquesta proposta ha d’ésser feta públi-
ca pel tribunal en el tauler d’anuncis del Parlament de 
Catalunya.

9.2 Els aspirants proposats han de presentar a la Di-
recció de Govern Interior, en el termini de vint dies 
naturals des de la data de publicació de la proposta, la 
documentació següent: 

a) Una fotocòpia confrontada del document oficial 
d’identitat o d’un document oficial acreditatiu de la 
identitat. També han de presentar el número d’identifi-
cació fiscal, si no consta en el document anterior.

b) Una fotocòpia confrontada del títol que assenyala la 
base 2.1.c.

c) Una declaració de no estar inhabilitats per a l’exercici 
de les funcions públiques ni estar separats, mitjançant 
un expedient disciplinari, del servei de qualsevol Ad-
ministració pública.

d) Un certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap 
malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el 
desenvolupament de les tasques pròpies de les places 
que s’han de cobrir, expedit en els tres mesos anteriors 
a la presentació.

e) Un dictamen expedit per l’equip multiprofessional 
competent, o per l’òrgan tècnic competent, en els termes 
que estableix el Decret 66/1999, del 9 de març, sobre 
l’accés a la funció pública de les persones amb discapa-
citat i dels equips de valoració multiprofessional. Aquest 
document només l’han de presentar els aspirants que 
tinguin reconeguda la condició legal de disminuïts i no 
l’hagin presentat amb anterioritat.

f) Una declaració de no estar inclosos en cap dels supò-
sits d’incompatibilitat que estableix la legislació vigent, 
o una declaració que sol·licitaran l’autorització de com-
patibilitat, o que exerciran l’opció que estableix l’article 
10 de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompa-
tibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.

9.3 Els aspirants proposats que no presentin la docu-
mentació requerida, llevat dels casos de força major, 
que han d’ésser degudament comprovats per l’autoritat 
convocant, o els que no compleixin les condicions i els 
requisits exigits, no poden ésser nomenats funcionaris i 
n’han de restar anul·lades les actuacions, sens perjudici 
de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas 
de falsedat.

10. Nomenament

10.1 Una vegada comprovada la conformitat de tots els 
documents presentats, la Direcció de Govern Interior 
ha d’elevar la proposta del tribunal d’aprovats en el pro-
cés selectiu a la Mesa del Parlament, perquè n’acordi el 
nomenament, el qual ha d’ésser publicat en el BOPC i 
en el DOGC.
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Tema 13

Organització administrativa de la Generalitat de Cata-
lunya. Principis generals. Òrgans: centrals i perifèrics; 
actius i consultius; col·legiats. L’Administració institu-
cional o instrumental: organismes autònoms i empreses 
públiques.

Tema 14

L’ordenament jurídic. Sistemes de fonts del dret. La 
Constitució. La llei: concepte i classes. El decret llei i 
el decret legislatiu. El reglament administratiu.

Tema 15

L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la 
forma. El silenci administratiu i els actes presumptes.

Tema 16

L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la pu-
blicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul-
lables.

Tema 17

El procediment administratiu. Les fases del procedi-
ment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i 
finiment. Els terminis administratius.

Tema 18

Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. 
Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs 
ordinari i recurs de revisió. El recurs contenciós ad-
ministratiu. La responsabilitat de les administracions 
públiques.

Tema 19

La contractació administrativa. Principis bàsics de la 
Llei de contractes del sector públic. La selecció del 
contractista. Drets i deures del contractista i de l’Ad-
ministració.

IV. Administració i funció pública parlamentàries

Tema 20

L’Administració parlamentària. Concepte i regulació: 
els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya. L’estructura, l’organització i les funcions 
que desenvolupen les diferents unitats orgàniques.

Tema 21

Regulació, concepte i principis rectors de la funció 
pública parlamentària. Classes de personal. Ordenació 
dels funcionaris.

Tema 22

Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari o fun-
cionària. Principis i sistemes de selecció i provisió de 
llocs de treball, i altres formes d’adscripció als llocs 
de treball.

Tema 23

Drets del personal del Parlament. Deures i incompati-
bilitats. Situacions administratives. Reingrés al servei 
actiu.

designació i remoció. Relacions del Govern amb les 
Corts Generals.

Tema 3

El poder judicial: funcions i principis. L’organització 
judicial espanyola. El Consell General del Poder Judici-
al. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 4

L’Administració general de l’Estat: organització i fun-
cionament. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans 
territorials. Els delegats del Govern a les comunitats 
autònomes.

Tema 5

Les comunitats autònomes: constitució i competències. 
Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. 
Distribució de competències. Tipologia competencial.

Tema 6

L’organització territorial de l’Estat. L’Administració 
local: ens que la integren. El municipi. La província. 
L’organització comarcal de Catalunya.

Tema 7

L’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006: concepte, 
estructura i contingut. Drets, deures i principis rectors. 
Les competències: tipologia. El procediment de refor-
ma.

Tema 8

Les institucions de la Generalitat de Catalunya: el Par-
lament, el president o presidenta, el Govern, el Consell 
de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sin-
dicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya.

Tema 9

El president o presidenta de la Generalitat: elecció, 
cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, 
atribucions i funcions.

II. Unió Europea

Tema 10

Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris 
i de modificació. Fonts del dret comunitari: els tractats, 
el reglament, les directives. Les llibertats bàsiques co-
munitàries.

Tema 11

Les institucions comunitàries. La Comissió. El Con-
sell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El 
Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de 
la Unió Europea.

III. Administració pública. Dret administratiu

Tema 12

Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i 
la ciutadana com a titular de drets davant l’Administra-
ció. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.
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Vocals:

– Imma Folchi i Bonafonte, secretària general 

– Anna Martín i Nieto, en representació del personal 

Membres suplents 

President: Lídia Santos i Arau, secretària primera 

Vocals:

– Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior 

– Montserrat Rovira i Sadurní, en representació del 
personal 

Begoña Benguría i Calera, cap del Departament de re-
cursos humans, actuarà com a secretària.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2010

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

nomenament d’una funcionària inte·
rina

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 02.02.2010

Secretaria general

En data 30 de juliol de 2008, la Mesa del Parlament 
va acordar nomenar els funcionaris que havien estat 
proposats pel tribunal del concurs oposició lliure per 
a proveir nou places d’uixer o uixera del Parlament de 
Catalunya, i es van incorporar en una llista d’espera els 
candidats aprovats que no havien estat proposats per a 
ésser nomenats funcionaris, per tal de cobrir temporal-
ment les vacants que es poguessin produir.

Atesa la necessitat de proveir un lloc de treball, actual-
ment vacant, d’uixer o uixera del Parlament i fins a la 
reincorporació de la persona titular de la plaça.

De conformitat amb el que disposa la base 8.7 de la 
convocatòria del concurs oposició lliure per a prove-
ir nou places d’uixer o uixera del Parlament de Cata-
lunya (BOPC núm. 232, del 20 de març de 2008), la 
qual determina que s’han de nomenar per a la provisió 
temporal de vacants, d’entre els cinc primers candidats 
aprovats, els qui s’adeqüin millor, per llurs mèrits, al 
lloc a proveir.

Atès que Montserrat Calvet i Romà compleix els re-
quisits necessaris per a ocupar provisionalment aquest 
lloc de treball.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit establert pels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalu-
nya, amb relació a l’òrgan de representació del personal 
del Parlament.

Atès el que disposa l’article 36 dels Estatuts del règim i 
el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Tema 24

Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funci-
onaris parlamentaris. Règim disciplinari.

Tema 25

El pressupost públic: concepte i funció. Els principis 
pressupostaris. El pressupost del Parlament: elaboració, 
execució i control.

V. Dret parlamentari

Tema 26

L’estatut dels diputats: accés a la condició de diputat o 
diputada i pèrdua d’aquesta condició; incompatibilitats; 
drets i deures dels diputats.

Tema 27

L’organització del Parlament. La presidència. La Mesa. 
Els grups parlamentaris. La Junta de Portaveus.

Tema 28

Les comissions. El Ple. La Diputació Permanent.

Tema 29

El funcionament del Parlament: les sessions, l’ordre del 
dia, els debats, les votacions, el còmput de terminis.

Tema 30

El procés legislatiu del Parlament de Catalunya. Inici-
ativa, tramitació i aprovació de les lleis. L’especificitat 
de la tramitació parlamentària del pressupost de la Ge-
neralitat.

Tema 31

Les funcions d’impuls i de control del Parlament de 
Catalunya. Significació. Els debats generals. Les pro-
postes de resolució.

Tema 32

Preguntes i interpel·lacions. Les sol·licituds d’informa-
ció. Compareixences i sessions informatives. Presenta-
ció de plans i programes del Govern.

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 26.01.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 
de gener de 2010, vist l’informe del director de Govern 
Interior i de conformitat amb la base sisena del damunt 
dit concurs oposició, designa per tal de formar part del 
tribunal qualificador d’aquesta convocatòria, els mem-
bres que tot seguit es detallen: 

Membres titulars 

President: Lluís Maria Corominas i Díaz, vicepresident 
segon
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De conformitat amb el que disposa la base 8.7 de la 
convocatòria del concurs oposició lliure per a prove-
ir nou places d’uixer o uixera del Parlament de Cata-
lunya (BOPC núm. 232, del 20 de març de 2008), la 
qual determina que s’han de nomenar per a la provisió 
temporal de vacants, d’entre els cinc primers candidats 
aprovats, els qui s’adeqüin millor, per llurs mèrits, al 
lloc a proveir.

Atès que Roser Campos i Abad compleix els requisits 
necessaris per a ocupar provisionalment aquest lloc de 
treball.

De conformitat amb el que disposa l’article 36.4 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, es 
pot nomenar personal interí en cas d’excés o acumulació 
de tasques, per un màxim de sis mesos dins un període 
de dotze mesos.

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. Nomenar Roser Campos i Abad uixera interina 
del Parlament de Catalunya, per un termini màxim de 
sis mesos, per acumulació de tasques, amb efectes a 
partir de la data de la presa de possessió.

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, 2 de febrer de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

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 Montserrat Calvet i Romà uixera in-
terina del Parlament de Catalunya, a partir de la data 
de la presa de possessió i fins a la reincorporació de la 
persona titular de la plaça.

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 Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior 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 administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

nomenament d’una funcionària inte·
rina

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 02.02.2010

Secretaria general

En data 30 de juliol de 2008, la Mesa del Parlament 
va acordar nomenar els funcionaris que havien estat 
proposats pel tribunal del concurs oposició lliure per 
a proveir nou places d’uixer o uixera del Parlament de 
Catalunya, i es van incorporar en una llista d’espera els 
candidats aprovats que no havien estat proposats per a 
ésser nomenats funcionaris, per tal de cobrir temporal-
ment les vacants que es poguessin produir.

Atesa la necessitat de cobrir un lloc de treball d’uixer o 
uixera del Parlament, per acumulació de tasques.
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