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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 prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestruc-
tures i edificis
Tram. 200-00045/08
Aprovació p. 27

Llei de pesca i acció marítimes
Tram. 200-00047/08
Aprovació p. 42

1.10.	 Resolucions

Resolució 608/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el manteniment del CAP Fontetes, de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-02331/08
Adopció p. 80

Resolució 609/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les prestacions i els serveis als usua-
ris dels CAP Fontetes i La Farigola, de Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) i sobre la mobilitat en 
transport públic entre el centre de Cerdanyola del 
Vallès i el barri de la Farigola
Tram. 250-02350/08
Adopció p. 80

Resolució 610/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la creació d’un centre d’atenció i segui-
ment de les drogodependències al Berguedà
Tram. 250-02482/08
Adopció p. 81

Resolució 612/VIII del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova el primer Mandat marc del 
sistema públic audiovisual
Tram. 250-02393/08
Adopció p. 81

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 construcció 
del quart cinturó com a via ràpida de gran capacitat
Tram. 250-02148/08
Rebuig p. 84

Proposta de resolució sobre la priorització 
dels projectes de rehabilitació i dinamització del 
nucli antic de Cunit (Baix Penedès) en la pròxima 
convocatòria d’ajuts del fons establert per la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial
Tram. 250-02150/08
Rebuig p. 84

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
la carretera C-26 en la xarxa bàsica estructurant i el 
millorament del tram entre Navès i Ripoll
Tram. 250-02154/08
Rebuig p. 84

Proposta de resolució sobre la revisió del 
sistema tarifari i de zonificació de l’Autoritat del 
Transport Metropolità
Tram. 250-02177/08
Rebuig p. 85

Proposta de resolució sobre la inclusió d’Al-
macelles, Almenar i Rosselló (Segrià) en el consorci 
de l’aeroport d’Alguaire
Tram. 250-02180/08
Rebuig p. 85

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou accés de l’eix Transversal al nucli de Sant 
Julià de Vilatorta (Osona) per la carretera BV-5202
Tram. 250-02198/08
Rebuig p. 85

Proposta de resolució sobre les obres de 
manteniment de la carretera C-17 entre Ripoll i Sora
Tram. 250-02214/08
Retirada p. 85

Proposta de resolució sobre l’increment 
de la compensació als transportistes pel recàrrec 
del cèntim sanitari en el preu de determinats hidro-
carburs
Tram. 250-02233/08
Rebuig p. 85

Proposta de resolució sobre la gratuïtat 
de la carretera B-500 entre el Maresme i el Vallès 
Oriental
Tram. 250-02234/08
Rebuig p. 85

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la sortida a la carretera C-16, en 
direcció Berga, des de la Colònia Viladomiu de Gi-
ronella
Tram. 250-02255/08
Rebuig p. 86

Proposta de resolució sobre l’eix Occidental
Tram. 250-02263/08
Rebuig p. 86
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Nota
– L'Actualització de la Relació de llocs de treball aprovada per acord de la Mesa del Parlament en data 27 de juny de 2006 (tram. 221-00018/08), de la pàg. 249, ha estat modificada en el BOPC 641, a la pàg. 179.– 250-02627/08: Proposta de resolució sobre el rebuig de la ubicació d'un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Ascó (Ribera d'Ebre).  Correcció d'errades al BOPC núm. 643 (03.03.2010), pàg. 15.
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2.10.30.	 Debats	generals

Debat general sobre la crisi econòmica
Tram. 255-00006/08
Retirada de la sol·licitud p. 86

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

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

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 200-00063/08
Nomenament d’un relator p. 86

Projecte de llei de la llengua de signes ca-
talana
Tram. 200-00065/08
Ponència per a elaborar l’Informe p. 86

Projecte de llei de l’aranès
Tram. 200-00080/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 87

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 per a proposar compareixences p. 87

Projecte de llei del cinema
Tram. 200-00082/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 87

Projecte de llei de mesures en matèria 
d’ocupació pública
Tram. 200-00083/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 87

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00059/08
Inici de la tramitació parlamentària p. 87

Proposició de llei de modificació de l’apartat 
4 de l’article 14 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. 202-00082/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 106

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una Oficina de Treball de la Generalitat a Castell-
defels (Baix Llobregat)
Tram. 250-02517/08
Esmenes presentades p. 107

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
Tramesa a la Comissió p. 107

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a agilitar els jutjats contenciosos administratius 
i sobre el nomenament de quatre jutges a Barcelona
Tram. 250-02556/08
Esmenes presentades p. 107

Proposta de resolució sobre la normalitza-
ció lingüística als òrgans judicials
Tram. 250-02558/08
Esmenes presentades p. 108

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 108

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 108

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 108

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 109

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 109

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 109

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels descomptes en les tarifes d’electricitat, aigua 
i gas per a persones desocupades
Tram. 250-02578/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 109

Proposta de resolució sobre l’exempció 
del pagament de les taxes d’inscripció a les proves 
d’accés a les universitats públiques de les persones 
desocupades
Tram. 250-02579/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 109

Proposta de resolució sobre el termini dels 
pagaments als centres residencials per a la gent 
gran amb places concertades
Tram. 250-02580/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 110

Proposta de resolució sobre la modifica-
ció de les bases reguladores dels ajuts destinats al 
foment d’infraestructures de biodigestió de purins
Tram. 250-02581/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 110

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
d’ajuts a la producció i la comercialització de pro-
ductes agrícoles i ramaders artesans
Tram. 250-02583/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 110

Proposta de resolució sobre la construcció 
del CEIP Bora Gran, de Serinyà (Pla de l’Estany)
Tram. 250-02584/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 110

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
pla de dinamització del sector cultural que comporti 
descomptes en l’adquisició de productes culturals
Tram. 250-02585/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 111
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de dia per a la gent gran a Riudecols 
(Baix Camp)
Tram. 250-02588/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 111

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. 250-02589/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 111

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un consultori mèdic a la zona de Llevant de Cam-
brils (Baix Camp)
Tram. 250-02591/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 111

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de dia per a la gent gran a l’Aleixar (Baix 
Camp)
Tram. 250-02592/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 111

Proposta de resolució sobre la reparació 
de la xarxa de camins de l’Argentera (Baix Camp)
Tram. 250-02594/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 111

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou centre de dia a la zona de Llevant de Cam-
brils (Baix Camp)
Tram. 250-02595/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 112

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del nombre de trajectes diaris en la línia d’autobús 
entre l’Aleixar, Maspujols, Vilaplana i Reus
Tram. 250-02596/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 112

Proposta de resolució sobre les obres de 
remodelació i ampliació del CEIP Gironella durant 
el 2010
Tram. 250-02598/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 112

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 112

Proposta de resolució sobre el servei de 
pediatria al baix Maresme
Tram. 250-02600/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 112

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
senyalització vertical de la ronda de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-02601/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 112

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi sobre la repercussió de l’activitat de la 
fàbrica de ciment de Lafarge sobre els habitants de 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-02602/08
Tramesa a la Comissió p. 113
Termini de presentació d’esmenes p. 113

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
Tramesa a la Comissió p. 113
Termini de presentació d’esmenes p. 113

Proposta de resolució sobre la solució de 
les deficiències del CEIP Parc de Saladar, d’Alcarràs 
(Segrià)
Tram. 250-02604/08
Tramesa a la Comissió p. 113
Termini de presentació d’esmenes p. 113

Proposta de resolució sobre la normalit-
zació lingüística del mercat de la joguina i dels jocs 
infantils
Tram. 250-02605/08
Tramesa a la Comissió p. 113
Termini de presentació d’esmenes p. 113

Proposta de resolució sobre la classifica-
ció de la fusta procedent dels boscos de pi roig del 
Pallars Sobirà
Tram. 250-02606/08
Tramesa a la Comissió p. 114
Termini de presentació d’esmenes p. 114

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
Tramesa a la Comissió p. 114
Termini de presentació d’esmenes p. 114

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
Tramesa a la Comissió p. 114
Termini de presentació d’esmenes p. 114

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
Tramesa a la Comissió p. 114
Termini de presentació d’esmenes p. 114

Proposta de resolució sobre l’increment de 
l’aportació del Govern al pagament de la quota de 
l’assegurança agrària
Tram. 250-02610/08
Tramesa a la Comissió p. 115
Termini de presentació d’esmenes p. 115

Proposta de resolució sobre les mesures 
de suport al sector porcí
Tram. 250-02611/08
Tramesa a la Comissió p. 115
Termini de presentació d’esmenes p. 115

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
Tramesa a la Comissió p. 115
Termini de presentació d’esmenes p. 115

Proposta de resolució sobre la realització 
d’exàmens de recuperació al setembre pels alumnes 
de batxillerat
Tram. 250-02613/08
Tramesa a la Comissió p. 115
Termini de presentació d’esmenes p. 115

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de l’oficialitat del català a la Unió Europea
Tram. 250-02614/08
Tramesa a la Comissió p. 116
Termini de presentació d’esmenes p. 116

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
Tramesa a la Comissió p. 116
Termini de presentació d’esmenes p. 116
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Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels espais educatius necessaris a Malgrat de Mar 
per al curs 2012-2013
Tram. 250-02616/08
Tramesa a la Comissió p. 116
Termini de presentació d’esmenes p. 116

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una estació depuradora d’aigües residuals a Be-
llmunt del Priorat
Tram. 250-02617/08
Tramesa a la Comissió p. 116
Termini de presentació d’esmenes p. 116

Proposta de resolució sobre les mesures 
per afrontar el dèficit en l’atenció pediàtrica al Ma-
resme
Tram. 250-02618/08
Tramesa a la Comissió p. 117
Termini de presentació d’esmenes p. 117

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
Tramesa a la Comissió p. 117
Termini de presentació d’esmenes p. 117

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
Tramesa a la Comissió p. 117
Termini de presentació d’esmenes p. 117

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
Tramesa a la Comissió p. 117
Termini de presentació d’esmenes p. 117

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
Tramesa a la Comissió p. 118
Termini de presentació d’esmenes p. 118

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
Tramesa a la Comissió p. 118
Termini de presentació d’esmenes p. 118

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment 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
Tramesa a la Comissió p. 118
Termini de presentació d’esmenes p. 118

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
Tramesa a la Comissió p. 118
Termini de presentació d’esmenes p. 118

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
Tramesa a la Comissió p. 119
Termini de presentació d’esmenes p. 119

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
Tramitació pel procediment d’urgència p. 119
Tramesa a la Comissió p. 119
Termini de presentació d’esmenes p. 119

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment reglamentari del Decret legislatiu 2/2008, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció 
dels animals
Tram. 250-02628/08
Tramesa a la Comissió p. 120
Termini de presentació d’esmenes p. 120

Proposta de resolució sobre les negociaci-
ons amb l’Ajuntament de Sitges i la concessionària 
de l’autopista C-32 per a la construcció de la pro-
tecció acústica del CEIP Agnès de Sitges (Garraf)
Tram. 250-02629/08
Tramesa a la Comissió p. 120
Termini de presentació d’esmenes p. 120

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la composició del Consell de Política Industrial
Tram. 250-02630/08
Tramesa a la Comissió p. 120
Termini de presentació d’esmenes p. 120

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en funcionament del CEIP Agnès de 
Sitges (Garraf)
Tram. 250-02631/08
Tramesa a la Comissió p. 120
Termini de presentació d’esmenes p. 120

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a limitar el soroll i les vibracions del tren d’alta 
velocitat a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-02632/08
Tramesa a la Comissió p. 121
Termini de presentació d’esmenes p. 121

Proposta de resolució sobre el traspàs de 
recursos econòmics per a la inspecció dels habitat-
ges d’ús turístic
Tram. 250-02633/08
Tramesa a la Comissió p. 121
Termini de presentació d’esmenes p. 121

Proposta de resolució sobre l’impuls de les 
modificacions legislatives necessàries per a garantir 
el dret a la banda ampla
Tram. 250-02634/08
Tramesa a la Comissió p. 121
Termini de presentació d’esmenes p. 121

Proposta de resolució sobre l’increment del 
peatge de Palafolls de l’autopista C-32
Tram. 250-02635/08
Tramesa a la Comissió p. 121
Termini de presentació d’esmenes p. 121

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 90/1990, sobre la targeta sanitària indi-
vidual a Catalunya
Tram. 250-02636/08
Tramesa a la Comissió p. 122
Termini de presentació d’esmenes p. 122

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
CEIP de Sant Esteve de Guialbes, de Vilademuls 
(Pla de l’Estany)
Tram. 250-02637/08
Tramesa a la Comissió p. 122
Termini de presentació d’esmenes p. 122

Proposta de resolució sobre els problemes 
de seguretat que afecten els Mossos d’Esquadra al 
Pla de l’Estany i sobre l’ampliació de la comissaria 
de Banyoles
Tram. 250-02638/08
Tramesa a la Comissió p. 122
Termini de presentació d’esmenes p. 122
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Proposta de resolució sobre el millorament 
del sistema informàtic de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Banyoles (Pla de l’Estany)
Tram. 250-02639/08
Tramesa a la Comissió p. 122
Termini de presentació d’esmenes p. 122

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de les instal·lacions de l’observatori meteorològic 
del Montseny per a activitats culturals i divulgatives 
relacionades amb el medi ambient
Tram. 250-02640/08
Tramesa a la Comissió p. 123
Termini de presentació d’esmenes p. 123

Proposta de resolució sobre la condemna 
dels atacs a la llibertat d’expressió comesos pel 
Govern de Veneçuela i del tancament d’emissores 
de ràdio i canals de televisió crítics amb el Govern
Tram. 250-02641/08
Tramesa a la Comissió p. 123
Termini de presentació d’esmenes p. 123

Proposta de resolució sobre la preservació 
del poble del Comte, a Baix Pallars (Pallars Sobirà), 
en l’execució de les obres del traçat de la variant de 
Gerri de la Sal de la carretera N-260
Tram. 250-02642/08
Tramesa a la Comissió p. 123
Termini de presentació d’esmenes p. 123

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 169 de l’Estatut, relatiu a la transferència 
dels trens regionals d’alta velocitat
Tram. 250-02643/08
Tramesa a la Comissió p. 123
Termini de presentació d’esmenes p. 123

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
pla estratègic d’aprofitament turístic del parc natural 
del Cadí-Moixeró
Tram. 250-02644/08
Presentació p. 124

Proposta de resolució sobre la prevenció 
de la formació de gel a la carretera C-16 a Cercs 
(Berguedà)
Tram. 250-02645/08
Presentació p. 124

Proposta de resolució sobre la reparació 
de les filtracions d’aigües residuals a les hortes de 
la Figuerosa i Altet (Urgell)
Tram. 250-02646/08
Presentació p. 125

Proposta de resolució sobre la millora del 
Transvasament de la Riera de Palau, a Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02647/08
Presentació p. 125

Proposta de resolució sobre la connexió 
ferroviària d’alta velocitat entre Andalusia, València 
i Tarragona
Tram. 250-02648/08
Presentació p. 126

Proposta de resolució sobre la presència 
d’equips de professionals de la geologia i la geotèc-
nia en les obres subterrànies
Tram. 250-02649/08
Presentació p. 127

Proposta de resolució sobre els criteris 
d’aplicació de les mesures de bonificació per als 
usuaris habituals en el peatge de l’autopista C-16 
de les Fonts (Vallès Occidental)
Tram. 250-02650/08
Presentació p. 127

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
consum diari de fruita en la campanya «30 + 5. Treu 
profit de la teva vida diària per fer salut»
Tram. 250-02651/08
Presentació p. 128

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’accés a l’Escola Alba, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-02652/08
Presentació p. 129

Proposta de resolució sobre l’aprofitament 
de l’execució de la variant de la carretera N-260 a 
Gerri de la Sal (Pallars Sobirà) per a recuperar els 
exemplars de cobaltocalcita del runam de la mina 
Solita, de Peramea
Tram. 250-02653/08
Presentació p. 129

Proposta de resolució sobre l’aprofitament 
de la construcció de la variant de la carretera N-260 
a Gerri de la Sal per a la conversió del tram urbà 
d’aquesta carretera en zona parcial de vianants
Tram. 250-02654/08
Presentació p. 131

Proposta de resolució sobre la regeneració 
de les platges del Maresme
Tram. 250-02655/08
Presentació p. 132

Proposta de resolució sobre el condiciona-
ment de les carreteres GI-401 i GI-402 entre Camp-
devànol i la Pobla de Lillet
Tram. 250-02656/08
Presentació p. 132

Proposta de resolució sobre la quadrupli-
cació de les vies en determinats trams de la xarxa 
ferroviària
Tram. 250-02657/08
Presentació p. 133

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció d’un centre d’atenció primària i un cen-
tre de salut mental a les antigues casernes de Sant 
Andreu, a Barcelona
Tram. 250-02658/08
Presentació p. 134

Proposta de resolució sobre el suport al 
document elaborat per la Plataforma en Defensa de 
la Terra i els Drets
Tram. 250-02659/08
Presentació p. 134

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment dels grups de P-3 per al curs 2010-2011 al 
Masnou (Maresme)
Tram. 250-02660/08
Presentació p. 136

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia a la Generalitat de l’escola tècnica professional 
de Renfe per a la formació de maquinistes
Tram. 250-02661/08
Presentació p. 137

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alt Camp
Tram. 250-02662/08
Presentació p. 137

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alt Empordà
Tram. 250-02663/08
Presentació p. 138

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alt Penedès
Tram. 250-02664/08
Presentació p. 138
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Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alt Urgell
Tram. 250-02665/08
Presentació p. 139

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Alta Ribagorça
Tram. 250-02666/08
Presentació p. 139

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Anoia
Tram. 250-02667/08
Presentació p. 140

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Bages
Tram. 250-02668/08
Presentació p. 140

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Camp
Tram. 250-02669/08
Presentació p. 141

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Ebre
Tram. 250-02670/08
Presentació p. 141

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Empordà
Tram. 250-02671/08
Presentació p. 142

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Llobregat
Tram. 250-02672/08
Presentació p. 142

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Baix Penedès
Tram. 250-02673/08
Presentació p. 143

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Barcelonès
Tram. 250-02674/08
Presentació p. 143

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Berguedà
Tram. 250-02675/08
Presentació p. 144

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Cerdanya
Tram. 250-02676/08
Presentació p. 144

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Conca de Barberà
Tram. 250-02677/08
Presentació p. 145

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Garraf
Tram. 250-02678/08
Presentació p. 145

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a les Garrigues
Tram. 250-02679/08
Presentació p. 146

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Garrotxa
Tram. 250-02680/08
Presentació p. 146

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Gironès
Tram. 250-02681/08
Presentació p. 147

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Maresme
Tram. 250-02682/08
Presentació p. 147

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Montsià
Tram. 250-02683/08
Presentació p. 148

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Noguera
Tram. 250-02684/08
Presentació p. 148

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a Osona
Tram. 250-02685/08
Presentació p. 149

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Pallars Jussà
Tram. 250-02686/08
Presentació p. 149

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Pallars Sobirà
Tram. 250-02687/08
Presentació p. 150

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Pla d’Urgell
Tram. 250-02688/08
Presentació p. 150

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Pla de l’Estany
Tram. 250-02689/08
Presentació p. 151

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Priorat
Tram. 250-02690/08
Presentació p. 151

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Ribera d’Ebre
Tram. 250-02691/08
Presentació p. 152

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Ripollès
Tram. 250-02692/08
Presentació p. 152
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Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Segarra
Tram. 250-02693/08
Presentació p. 153

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Segrià
Tram. 250-02694/08
Presentació p. 153

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Selva
Tram. 250-02695/08
Presentació p. 154

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Solsonès
Tram. 250-02696/08
Presentació p. 154

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Tarragonès
Tram. 250-02697/08
Presentació p. 155

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Terra Alta
Tram. 250-02698/08
Presentació p. 155

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a l’Urgell
Tram. 250-02699/08
Presentació p. 156

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
a la Val d’Aran
Tram. 250-02700/08
Presentació p. 156

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Vallès Occidental
Tram. 250-02701/08
Presentació p. 157

Proposta de resolució sobre l’oferta forma-
tiva de formació professional per al curs 2010-2011 
al Vallès Oriental
Tram. 250-02702/08
Presentació p. 157

3.10.30.	 Debats	generals

Debat general sobre la crisi econòmica
Tram. 255-00006/08
Presentació p. 158

Debat general sobre la situació econòmica 
i les mesures per a afrontar-la
Tram. 255-00007/08
Presentació p. 158

3.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el règim de 
pagament dels serveis educatius i d’iniciativa social
Tram. 300-00261/08
Presentació p. 158

Interpel·lació al Govern sobre les infraes-
tructures
Tram. 300-00262/08
Presentació p. 159

Interpel·lació al Govern sobre la funció pú-
blica
Tram. 300-00263/08
Presentació p. 159

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de desenvolupament en matèria de societat del co-
neixement
Tram. 300-00264/08
Presentació p. 159

4.	 INFORMACIÓ

4.40.	 Acords,	resolucions	i	comunicacions	
dels	òrgans	del	Parlament

Renúncia de Joaquim Rutllant i Valls a la 
condició de membre del Consell Assessor de Ràdio 
i Televisió Espanyola a Catalunya     p. 160

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	mocions

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
538/VIII, sobre el respecte i la defensa dels drets 
humans a Colòmbia
Tram. 290-00478/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 160

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 67/VIII, 
sobre l’assumpció de competències en matèria ae-
roportuària
Tram. 390-00067/08
Designació de la Comissió competent p. 160

Control del compliment de la Moció 68/VIII, 
sobre la promoció del voluntariat
Tram. 390-00068/08
Designació de la Comissió competent p. 161

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixences

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Cultural amb el conseller de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació sobre l’afer del Consorci 
del Palau de la Música Catalana
Tram. 354-00282/08
Rebuig de la sol·licitud p. 161

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Cultural amb el conseller de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació sobre la situació del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Tram. 354-00285/08
Rebuig de la sol·licitud p. 161

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Cultural amb el conseller de Cultu-
ra i Mitjans Audiovisuals sobre la impossibilitat d’arri-
bar a un acord amb els propietaris del fons Centelles
Tram. 354-00296/08
Rebuig de la sol·licitud p. 161

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan amb el conseller de Medi Ambient i 
Habitatge
Tram. 354-00307/08
Acord sobre la sol·licitud p. 161
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan amb el conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació
Tram. 354-00308/08
Acord sobre la sol·licitud p. 161

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan amb el conseller de Medi Ambient i 
Habitatge
Tram. 354-00309/08
Acord sobre la sol·licitud p. 162

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan amb el conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació
Tram. 354-00310/08
Acord sobre la sol·licitud p. 162

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt 
i Baix Penedès amb relació a 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 general 
de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 23/1983, del 
21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-01955/08
Sol·licitud p. 162

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Empresarial del Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 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. 352-01956/08
Sol·licitud p. 162

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Empresarial de l’Anoia amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 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. 352-01957/08
Sol·licitud p. 162

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per la Vegueria del Pene-
dès amb relació a 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 general de Catalunya, i 
de l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01958/08
Sol·licitud p. 163

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement 
del Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01959/08
Sol·licitud p. 163

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de llei de 
reconeixement del Penedès com a àrea funcional 
de planificació
Tram. 352-01960/08
Sol·licitud p. 163

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Tarragona amb relació a la Pro-

posició de llei de reconeixement del Penedès com 
a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01961/08
Sol·licitud p. 163

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei de reconeixement del Penedès com 
a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01962/08
Sol·licitud p. 163

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a la 
Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01963/08
Sol·licitud p. 163

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació a 
la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01964/08
Sol·licitud p. 164

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació 
a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01965/08
Sol·licitud p. 164

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut d’Estudis Penedesencs amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01966/08
Sol·licitud p. 164

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia 
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement 
del Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01967/08
Sol·licitud p. 164

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Denominació d’Origen Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01968/08
Sol·licitud p. 164

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01969/08
Sol·licitud p. 164

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Tarragona amb relació a 
la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01970/08
Sol·licitud p. 165

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01971/08
Sol·licitud p. 165

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal del Baix Penedès 
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement 
del Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01972/08
Sol·licitud p. 165

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal de l’Anoia amb re-
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lació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01973/08
Sol·licitud p. 165

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal del Garraf amb re-
lació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01974/08
Sol·licitud p. 165

Proposta de compareixença de Josep Oli-
veras Samitier, catedràtic d’anàlisi geogràfica regio-
nal de la Universitat Rovira i Virgili i expert en matèria 
d’organització territorial, amb relació a la Proposició 
de llei de reconeixement del Penedès com a àrea 
funcional de planificació
Tram. 352-01975/08
Sol·licitud p. 166

Proposta de compareixença de Jesús Bur-
gueño Rivero, membre de la Comissió de Delimitació 
Territorial del Col·legi de Geògrafs de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement 
del Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01976/08
Sol·licitud p. 166

Proposta de compareixença de Josep Roca 
Cladera, director del Centre de Política del Sòl i Va-
loracions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
i expert en delimitació d’àrees metropolitanes, amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01977/08
Sol·licitud p. 166

Proposta de compareixença de Jaume Font 
i Garolera, doctor en geografia i especialista en or-
denació i planificació territorials, amb relació a la 
Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01978/08
Sol·licitud p. 166

Proposta de compareixença de Joaquim 
Clusa, consultor i coautor del llibre l’Organització 
territorial de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de reconeixement del Penedès com a àrea 
funcional de planificació
Tram. 352-01979/08
Sol·licitud p. 167

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01980/08
Sol·licitud p. 167

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01981/08
Sol·licitud p. 167

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació a la Pro-
posició de llei de reconeixement del Penedès com 
a àrea funcional de planificació
Tram. 352-01982/08
Sol·licitud p. 167

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut d’Estudis Penedesencs amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 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. 352-01983/08
Sol·licitud p. 167

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia 
amb relació a 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 general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01984/08
Sol·licitud p. 168

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Denominació d’Origen Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 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. 352-01985/08
Sol·licitud p. 168

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Barcelona amb relació 
a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-01986/08
Sol·licitud p. 168

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Tarragona amb relació 
a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-01987/08
Sol·licitud p. 168

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 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. 352-01988/08
Sol·licitud p. 169

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal del Baix Penedès 
amb relació a 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 general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01989/08
Sol·licitud p. 169

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal de l’Anoia amb rela-
ció a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-01990/08
Sol·licitud p. 169

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal del Garraf amb rela-
ció a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-01991/08
Sol·licitud p. 169

Proposta de compareixença de Josep Oli-
veras Samitier, catedràtic d’anàlisi geogràfica regio-
nal de la Universitat Rovira i Virgili i expert en matèria 
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d’organització territorial, amb relació a 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 territori-
al general de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 
23/1983, del 21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-01992/08
Sol·licitud p. 170

Proposta de compareixença de Jesús Bur-
gueño Rivero, membre de la Comissió de Delimitació 
Territorial del Col·legi de Geògrafs de Catalunya, 
amb relació a 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 general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-01993/08
Sol·licitud p. 170

Proposta de compareixença de Josep Roca 
Cladera, director del Centre de Política del Sòl i Va-
loracions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
i expert en delimitació d’àrees metropolitanes, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 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. 352-01994/08
Sol·licitud p. 170

Proposta de compareixença Joaquim Clu-
sa, consultor, amb relació a 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 general 
de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 23/1983, del 
21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-01995/08
Sol·licitud p. 170

Proposta de compareixença de Jaume Font 
i Garolera, doctor en geografia i especialista en or-
denació i planificació territorials, amb relació a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-01996/08
Sol·licitud p. 171

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb relació a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-01997/08
Sol·licitud p. 171

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 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. 352-01998/08
Sol·licitud p. 171

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 
1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla ter-
ritorial general de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 
23/1983, del 21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-01999/08
Sol·licitud p. 171

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb 

relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02000/08
Sol·licitud p. 172

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a 
la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02001/08
Sol·licitud p. 172

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal del Baix Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02002/08
Sol·licitud p. 172

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal del Garraf amb relació a 
la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02003/08
Sol·licitud p. 172

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió Empresarial de l’Anoia amb relació 
a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02004/08
Sol·licitud p. 172

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt 
Penedès i Baix Penedès amb relació a la Proposició 
de llei de reconeixement del Penedès com a àrea 
funcional de planificació
Tram. 352-02005/08
Sol·licitud p. 172

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió Empresarial del Penedès amb re-
lació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02006/08
Sol·licitud p. 173

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió d’Estudis Penedesencs amb relació 
a la Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02007/08
Sol·licitud p. 173

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb 
relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 352-02008/08
Sol·licitud p. 173

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Penedès amb relació a la Proposició de 
llei de reconeixement del Penedès com a àrea fun-
cional de planificació
Tram. 352-02009/08
Sol·licitud p. 173

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 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. 352-02010/08
Sol·licitud p. 173

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a 
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 general de Catalunya, i de l’article 12 
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de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02011/08
Sol·licitud p. 174

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal del Baix Penedès amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 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. 352-02012/08
Sol·licitud p. 174

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Comarcal del Garraf amb relació a 
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 general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02013/08
Sol·licitud p. 174

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió Empresarial de l’Anoia amb relació 
a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02014/08
Sol·licitud p. 174

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt 
Penedès i Baix Penedès amb relació a 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 territori-
al general de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 
23/1983, del 21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-02015/08
Sol·licitud p. 175

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió Empresarial del Penedès amb rela-
ció a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02016/08
Sol·licitud p. 175

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Institut d’Estudis Penedesencs amb relació 
a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02017/08
Sol·licitud p. 175

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 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. 352-02018/08
Sol·licitud p. 175

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Penedès amb relació a 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 general 
de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 23/1983, del 
21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-02019/08
Sol·licitud p. 176

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació a 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 general de Catalunya, i de 
l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, 
de política territorial
Tram. 352-02021/08
Sol·licitud p. 176

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a 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 general 
de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 23/1983, del 
21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-02022/08
Sol·licitud p. 176

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Tarragona amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 
1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla ter-
ritorial general de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 
23/1983, del 21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-02023/08
Sol·licitud p. 176

Proposta de compareixença del president 
de la Diputació de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 
1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla ter-
ritorial general de Catalunya, i de l’article 12 de la Llei 
23/1983, del 21 de novembre, de política territorial
Tram. 352-02024/08
Sol·licitud p. 176

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02025/08
Sol·licitud p. 177

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació 
a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02026/08
Sol·licitud p. 177

Proposta de compareixença del president 
del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació 
a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 
de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política 
territorial
Tram. 352-02027/08
Sol·licitud p. 177

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Casanelles, vicepresident de l’Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del 
pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02069/08
Sol·licitud p. 177

Proposta de compareixença de Maria Ro-
vira, en representació de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, amb 
relació Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’in-
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formació concernent la salut i l’autonomia del pacient 
i la documentació clínica
Tram. 352-02070/08
Sol·licitud p. 178

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana per a la Defensa 
de la Sanitat Pública amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desem-
bre, sobre els drets d’informació concernent la salut 
i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02071/08
Sol·licitud p. 178

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis de Diplomats en 
Infermeria de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de de-
sembre, sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 
clínica
Tram. 352-02072/08
Sol·licitud p. 178

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis de Farmacèutics de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02073/08
Sol·licitud p. 178

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis de Metges de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02074/08
Sol·licitud p. 179

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consorci Hospitalari de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient 
i la documentació clínica
Tram. 352-02075/08
Sol·licitud p. 179

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del 
pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02076/08
Sol·licitud p. 179

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Catalana d’Hospitals amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, 
del 29 de desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient i la do-
cumentació clínica
Tram. 352-02077/08
Sol·licitud p. 179

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català de la Salut amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, 
del 29 de desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient i la do-
cumentació clínica
Tram. 352-02078/08
Sol·licitud p. 180

Proposta de compareixença d’Esther Mit-
jans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els 

drets d’informació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02079/08
Sol·licitud p. 180

Proposta de compareixença de Xavier Pas-
tor, president de FòrumCIS, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent 
la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 
clínica
Tram. 352-02080/08
Sol·licitud p. 180

Proposta de compareixença de Josep Ma-
nel Picas, en representació de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02081/08
Sol·licitud p. 180

Proposta de compareixença de Manel Igle-
sias, expert en la matèria de l’Institut Català de la 
Salut, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02082/08
Sol·licitud p. 181

Proposta de compareixença de Ricardo de 
Lorenzo i Mateo, president de l’Associació Espanyo-
la de Dret Sanitari, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02083/08
Sol·licitud p. 181

Proposta de compareixença Lluís Montset, 
en representació de l’Associació Catalana d’Empre-
saris de la Salut, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient i la documentació clínica
Tram. 352-02084/08
Sol·licitud p. 181

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell de Persones Consumidores de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02091/08
Sol·licitud p. 181

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02092/08
Sol·licitud p. 182

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02093/08
Sol·licitud p. 182

Proposta de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball Nacional amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02094/08
Sol·licitud p. 182

Proposta de compareixença de represen-
tants de Pimec amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02095/08
Sol·licitud p. 182
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Proposta de compareixença de represen-
tants de la Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02096/08
Sol·licitud p. 182

Proposta de compareixença de represen-
tants de Comissions Obreres amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02097/08
Sol·licitud p. 182

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02098/08
Sol·licitud p. 183

Proposta de compareixença del director 
general de Comerç amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02099/08
Sol·licitud p. 183

Proposta de compareixença del director 
general de Turisme amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02100/08
Sol·licitud p. 183

Proposta de compareixença del director 
general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroali-
mentàries amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02101/08
Sol·licitud p. 183

Proposta de compareixença de la secre-
tària d’Habitatge amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02102/08
Sol·licitud p. 183

Proposta de compareixença de la directora 
de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02103/08
Sol·licitud p. 183

Proposta de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02104/08
Sol·licitud p. 184

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de cadascuna de les oficines comarcals 
d’informació al consumidor amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02105/08
Sol·licitud p. 184

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les oficines municipals d’informació al 
consumidor de municipis de fins a deu mil habitants 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02106/08
Sol·licitud p. 184

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les oficines municipals d’informació al 
consumidor de municipis d’entre deu mil i cinquanta 
mil habitants amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02107/08
Sol·licitud p. 184

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les oficines municipals d’informació al 
consumidor de municipis de més de cinquanta mil 

habitants amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02108/08
Sol·licitud p. 184

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional - Confe-
deració Empresarial de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02109/08
Sol·licitud p. 184

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec Comerç amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02110/08
Sol·licitud p. 185

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Empresarial Comarcal 
de Terrassa amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02111/08
Sol·licitud p. 185

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Organitzacions Empre-
sarials de Girona amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02112/08
Sol·licitud p. 185

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Multisectorial d’Empreses 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02113/08
Sol·licitud p. 185

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General de Cambres de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02114/08
Sol·licitud p. 185

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Empreses Distribuïdores 
d’Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02115/08
Sol·licitud p. 185

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Nacional de Grans Empre-
ses de Distribució amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02116/08
Sol·licitud p. 186

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Comerç de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02117/08
Sol·licitud p. 186

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02118/08
Sol·licitud p. 186

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Promotors 
Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02119/08
Sol·licitud p. 186

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Catalana d’Agències de Viatges 
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Emissores amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02120/08
Sol·licitud p. 186

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Agències de 
Viatges amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02121/08
Sol·licitud p. 186

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Vending amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02122/08
Sol·licitud p. 187

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caixes d’Estal-
vi amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02123/08
Sol·licitud p. 187

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Catalana d’Entitats Assegura-
dores i Reasseguradores amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02124/08
Sol·licitud p. 187

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Mutualitats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02125/08
Sol·licitud p. 187

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Entitats Asse-
guradores amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02126/08
Sol·licitud p. 187

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Tallers de 
Reparació d’Automòbils amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02127/08
Sol·licitud p. 187

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Venedors de 
Vehicles a Motor amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02128/08
Sol·licitud p. 188

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi de Venedors de Vehicles a Motor 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02129/08
Sol·licitud p. 188

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Catalana d’Agroturisme 
i Turisme Rural amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02130/08
Sol·licitud p. 188

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Restaurants de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02131/08
Sol·licitud p. 188

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria 

i Restauració amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02132/08
Sol·licitud p. 188

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Empresarial d’Hos-
taleria i Restauració de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02133/08
Sol·licitud p. 188

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels col·legis oficials d’agents de la propietat 
immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02134/08
Sol·licitud p. 189

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Associacions 
Territorials d’Empresaris Instal·ladors (Ferca) de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02135/08
Sol·licitud p. 189

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Comerciants d’Electro-
domèstics amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02136/08
Sol·licitud p. 189

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi de Tintorers i Bugaders de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02137/08
Sol·licitud p. 189

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Nacional de Fabricants 
d’Electrodomèstics de Línia Blanca amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02138/08
Sol·licitud p. 189

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Fabricants 
de Petit Electrodomèstic amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02139/08
Sol·licitud p. 189

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Fabricants d’Equips de 
Climatització amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02140/08
Sol·licitud p. 190

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Fabricants 
de Joguines amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02141/08
Sol·licitud p. 190

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Fabricants 
d’Il·luminació amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02142/08
Sol·licitud p. 190

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Productes 
per a la Infància amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02143/08
Sol·licitud p. 190

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Nacional de Fabricants 
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d’Automòbils i Camions amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02144/08
Sol·licitud p. 190

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Telefónica de España, SA, amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02145/08
Sol·licitud p. 190

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Gas Natural amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02146/08
Sol·licitud p. 191

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Endesa amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02147/08
Sol·licitud p. 191

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Vodafone España amb relació al Projec-
te de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02148/08
Sol·licitud p. 191

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Aigües de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02149/08
Sol·licitud p. 191

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Autopistes Concessionària Espanyola, 
SA, i Autopistes de Catalunya, SA, amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02150/08
Sol·licitud p. 191

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Centres Comercials Carrefour, SA, amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02151/08
Sol·licitud p. 191

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02152/08
Sol·licitud p. 192

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02153/08
Sol·licitud p. 192

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02154/08
Sol·licitud p. 192

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02155/08
Sol·licitud p. 192

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02156/08
Sol·licitud p. 192

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Candidatura Autònoma de Treballa-

dors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02157/08
Sol·licitud p. 192

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula d’Autònoms de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02158/08
Sol·licitud p. 193

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Nacional d’Associacions de 
Treballadors Autònoms-ATA amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02159/08
Sol·licitud p. 193

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Sindical de Treballadors 
Autònoms Dependents amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02160/08
Sol·licitud p. 193

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Impositors de Bancs, 
Caixes i Assegurances amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02161/08
Sol·licitud p. 193

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02162/08
Sol·licitud p. 193

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Consumidors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02163/08
Sol·licitud p. 193

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02164/08
Sol·licitud p. 194

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Cívica de Consumidors i Mes-
tresses de Casa de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02165/08
Sol·licitud p. 194

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Consumidors Indepen-
dents amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02166/08
Sol·licitud p. 194

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Consumidors de la Pro-
víncia de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02167/08
Sol·licitud p. 194

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació per al Progrés de Sant Boi 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02168/08
Sol·licitud p. 194

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Tarraco de Protecció als 
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Consumidors i Usuaris de la Província de Tarragona 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02169/08
Sol·licitud p. 194

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Consumidors i Usuaris 
Rebacamp amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02170/08
Sol·licitud p. 195

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació en Defensa del Consumidor 
i l’Usuari de Cornellà amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02171/08
Sol·licitud p. 195

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Alternatives al Consum amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02172/08
Sol·licitud p. 195

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Intercomarcal de Consumi-
dors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02173/08
Sol·licitud p. 195

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per a la Informació dels 
Consumidors amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02174/08
Sol·licitud p. 195

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Alimentari de la Mediterrània 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02175/08
Sol·licitud p. 195

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Federació de Cooperatives de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02176/08
Sol·licitud p. 196

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Consum Rebel, Associació de Joves 
Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02177/08
Sol·licitud p. 196

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la cooperativa El Brot amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02178/08
Sol·licitud p. 196

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Abacus, SCCL, amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02179/08
Sol·licitud p. 196

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Servei de Defensa del Consumidor i 
l’Usuari amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02180/08
Sol·licitud p. 196

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Consum Social Català amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02181/08
Sol·licitud p. 196

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Teleespectadors Associats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02182/08
Sol·licitud p. 197

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Ausbanc Consum amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02183/08
Sol·licitud p. 197

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Usuaris de Renfe amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02184/08
Sol·licitud p. 197

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris d’Internet amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02185/08
Sol·licitud p. 197

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Reial Automòbil Club de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02186/08
Sol·licitud p. 197

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació Mujeres para la Democracia 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02187/08
Sol·licitud p. 197

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris d’Acadèmies 
d’Ensenyament no Oficial amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02188/08
Sol·licitud p. 198

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis de Metges de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02189/08
Sol·licitud p. 198

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Celíacs de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02190/08
Sol·licitud p. 198

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immu-
nologia Clínica amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02191/08
Sol·licitud p. 198

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Immunitas Vera amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02192/08
Sol·licitud p. 198

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Hemofília amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02193/08
Sol·licitud p. 198

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Promotora de l’Orientació 
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del Consum de la Gent Gran amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02194/08
Sol·licitud p. 199

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Cecs i Dismi-
nuïts Visuals amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02195/08
Sol·licitud p. 199

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana per a la Integració 
del Cec amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02196/08
Sol·licitud p. 199

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’ONCE amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02197/08
Sol·licitud p. 199

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Ecom amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02198/08
Sol·licitud p. 199

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Comitè Català de Representants de 
Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02199/08
Sol·licitud p. 199

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Guttman amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02200/08
Sol·licitud p. 200

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Persones Sordes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02201/08
Sol·licitud p. 200

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions Catalanes 
de Pares i Persones Sordes amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02202/08
Sol·licitud p. 200

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana pro Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02203/08
Sol·licitud p. 200

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Salut Mental de Sabadell. Associació 
de familiars malalts, amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02204/08
Sol·licitud p. 200

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02205/08
Sol·licitud p. 200

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Setem amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02206/08
Sol·licitud p. 201

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Alternativa 3 amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02207/08
Sol·licitud p. 201

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Greenpeace amb relació al Projecte de 
llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02208/08
Sol·licitud p. 201

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Intermón-Oxfam amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02209/08
Sol·licitud p. 201

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Xarxa de Consum Solidari amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02210/08
Sol·licitud p. 201

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Màsters en 
Ciències de Consum amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02211/08
Sol·licitud p. 201

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Centre de Recerca i Informació en 
Consum amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02212/08
Sol·licitud p. 202

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Escolar de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02213/08
Sol·licitud p. 202

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’AMPAS d’Escoles Bressol 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02214/08
Sol·licitud p. 202

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02215/08
Sol·licitud p. 202

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de Pares 
i Mares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02216/08
Sol·licitud p. 202

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de Mares 
i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02217/08
Sol·licitud p. 202

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Plataforma per la Llengua amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02218/08
Sol·licitud p. 203

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Consum Català - Associació Catalana 
de Consumidors amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02219/08
Sol·licitud p. 203
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació en Defensa de l’Etiquetatge 
en Català amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02220/08
Sol·licitud p. 203

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02221/08
Sol·licitud p. 203

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02222/08
Sol·licitud p. 203

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02223/08
Sol·licitud p. 203

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02224/08
Sol·licitud p. 204

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02225/08
Sol·licitud p. 204

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis de Farmacèutics 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02257/08
Sol·licitud p. 204

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02258/08
Sol·licitud p. 204

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi de Comerciants de Ferreteria de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02259/08
Sol·licitud p. 204

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Contact Center Espa-
nyola (ACE-FECEMD) amb relació al Projecte de llei 
del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02260/08
Sol·licitud p. 204

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’empresa Comercia amb relació al Pro-
jecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02261/08
Sol·licitud p. 205

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02268/08
Sol·licitud p. 205

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02269/08
Sol·licitud p. 205

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’ACESA-Abertis amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02270/08
Sol·licitud p. 205

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Cambra de Comerç de Tarragona 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02271/08
Sol·licitud p. 205

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Carrefour SA, amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02272/08
Sol·licitud p. 205

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Botiguers i Comerciants 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02273/08
Sol·licitud p. 206

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Nacional d’Empreses de 
Gran Distribució amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02274/08
Sol·licitud p. 206

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Empreses Distribuïdores 
d’Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02275/08
Sol·licitud p. 206

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02276/08
Sol·licitud p. 206

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02277/08
Sol·licitud p. 206

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per la Llengua amb relació 
al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02278/08
Sol·licitud p. 206

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Consum Català amb relació al Projecte 
de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02279/08
Sol·licitud p. 207

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors i Usuaris 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02280/08
Sol·licitud p. 207

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Consumidors d’Espanya amb 
relació al Projecte de llei del codi de consum de 
Catalunya
Tram. 352-02281/08
Sol·licitud p. 207

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Serveis Finan-
cers (AUSBANC) amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02282/08
Sol·licitud p. 207
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Comerç de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02283/08
Sol·licitud p. 207

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec amb relació al Projecte de llei del 
codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02284/08
Sol·licitud p. 207

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Empresarial de Publicitat 
amb relació al Projecte de llei del codi de consum 
de Catalunya
Tram. 352-02285/08
Sol·licitud p. 208

Proposta de compareixença de Manuel 
Nevot, propietari de Finques Nevot, amb relació al 
Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
Tram. 352-02286/08
Sol·licitud p. 208

Proposta de compareixença de Xurde Ro-
camundi, propietari d’una immobiliària a Arenys de 
Mar, amb relació al Projecte de llei del codi de con-
sum de Catalunya
Tram. 352-02287/08
Sol·licitud p. 208

Proposta de compareixença de José Luís 
Jiménez, director de l’Escola de Criminologia de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del codi 
de consum de Catalunya
Tram. 352-02288/08
Sol·licitud p. 208

Proposta de compareixença de Feliciana 
Piris Duque, propietària de la merceria Blau Marí de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02289/08
Sol·licitud p. 208

Proposta de compareixença de Miquel 
Valls, president de la Cambra de Comerç de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei del codi de 
consum de Catalunya
Tram. 352-02290/08
Sol·licitud p. 208

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Vila 
Casas, president de la Fundació Vila Casas, davant 
la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre 
la seva tasca de mecenatge i sobre els objectius de 
potenciació de l’art i dels artistes d’aquesta fundació
Tram. 356-00512/08
Acord sobre la sol·licitud p. 209

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts da-
vant la Comissió de Política Cultural perquè informi 
sobre les línies d’actuació previstes al capdavant 
del Consell
Tram. 356-00520/08
Retirada de la sol·licitud p. 209

Sol·licitud de compareixença d’Eliseu Cli-
ment i Corbera, president d’Acció Cultural del País 
Valencià, davant la Comissió de Política Cultural 
amb relació al tancament dels repetidors de TV3 al 
País Valencià
Tram. 356-00529/08
Rebuig de la sol·licitud p. 209

Sol·licitud de compareixença de Jordi Roca, 
director general de Patrimoni Cultural, davant la Co-
missió de Política Cultural, perquè expliqui el Pla 
integral de l’arqueologia de Catalunya
Tram. 356-00537/08
Acord sobre la sol·licitud p. 209

Sol·licitud de compareixença de Sergi Cen-
telles i Octavi Centelles, propietaris del fons Cen-
telles, per a explicar la impossibilitat d’arribar a un 
acord amb el Govern
Tram. 356-00547/08
Rebuig de la sol·licitud p. 209

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Retecork davant la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme perquè presentin la Xar-
xa Europea de Territoris Surers i exposin les seves 
línies de treball i la situació del sector
Tram. 356-00559/08
Sol·licitud p. 209

Sol·licitud de compareixença de Josep Mar-
qués, president de Creu Roja Catalunya, i d’Enric 
Morist, coordinador general de Creu Roja Catalunya, 
davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme perquè expliquin la tasca de Creu Roja 
amb relació a la incorporació al mercat laboral de 
les persones més vulnerables
Tram. 356-00560/08
Sol·licitud p. 210

Sol·licitud de compareixença de Núria Bue-
naventura, directora general de Medi Natural, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00568/08
Acord sobre la sol·licitud p. 210

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Mur, 
inspector en cap dels Agents Rurals, davant la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 356-00569/08
Acord sobre la sol·licitud p. 210

Sol·licitud de compareixença de Miquel Àn-
gel García Readigos, cap de l’Àrea Regional de les 
Terres de l’Ebre, del Cos d’Agents Rurals i instructor 
responsable de l’atestat, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00570/08
Acord sobre la sol·licitud p. 210

Sol·licitud de compareixença de Joan Boa-
da i Masoliver, secretari general de Medi Ambient i 
Habitatge, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00571/08
Acord sobre la sol·licitud p. 210

Sol·licitud de compareixença d’Olga Lanau, 
directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00572/08
Acord sobre la sol·licitud p. 210

Sol·licitud de compareixença de Joan Ro-
vira, subdirector operatiu del Cos de Bombers de la 
Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00573/08
Acord sobre la sol·licitud p. 211

Sol·licitud de compareixença de Bienveni-
do Aguado Sánchez, Hotel 0, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00574/08
Acord sobre la sol·licitud p. 211

Sol·licitud de compareixença de Marc Cas-
tellnou Ribem, cap del Grup de Reforç d’Actuacions 
Forestals (GRAF), davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00575/08
Acord sobre la sol·licitud p. 211

Sol·licitud de compareixença de Moisès 
Galán Santana, del Grup de Reforç d’Actuacions 
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Forestals (GRAF 1), davant la Comissió d’Investi-
gació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00576/08
Acord sobre la sol·licitud p. 211

Sol·licitud de compareixença de Carles Font 
Gili, D0, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00577/08
Acord sobre la sol·licitud p. 211

Sol·licitud de compareixença de Juan Her-
rera Granados, sergent del Grup de Reforç d’Actua-
cions Forestals (GRAF), davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00578/08
Acord sobre la sol·licitud p. 211

Sol·licitud de compareixença d’Andreu 
Caravaca Fernández, guaita del Grup de Reforç 
d’Actuacions Forestals (GRAF) de Lleida, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00579/08
Acord sobre la sol·licitud p. 212

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació sindical del Cos de Bombers de Comissions 
Obreres davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00580/08
Acord sobre la sol·licitud p. 212

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació sindical del Cos de Bombers de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00581/08
Acord sobre la sol·licitud p. 212

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació sindical del Cos de Bombers de la Can-
didatura Autònoma de Treballadors i Treballadores 
de l’Administració de Catalunya (CATAC) davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00582/08
Acord sobre la sol·licitud p. 212

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Fer-
ràs, alcalde d’Horta de Sant Joan, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 356-00583/08
Acord sobre la sol·licitud p. 212

Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Ja-
vier García López, comandant, membre de la Unitat 
Militar d’Emergències (UME), base aèria de Torrejón 
de Ardoz (Madrid), davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00584/08
Acord sobre la sol·licitud p. 212

Sol·licitud de compareixença de Joan Josep 
Malràs, alcalde de Prat de Comte (Terra Alta), davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00585/08
Acord sobre la sol·licitud p. 213

Sol·licitud de compareixença de la persona 
responsable de la Brigada de Bombers de l’Aragó 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00586/08
Rebuig de la sol·licitud p. 213

Sol·licitud de compareixença de la persona 
responsable de la Brigada de Reforç contra Incendis 
Forestals (BRIF) de Daroca (Aragó) davant la Comis-

sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 356-00587/08
Rebuig de la sol·licitud p. 213

Sol·licitud de compareixença de Francis-
co Pérez Puebla, signant de l’informe de l’Agència 
Estatal de Meteorologia (AEMET) sobre l’origen de 
l’incendi, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00588/08
Rebuig de la sol·licitud p. 213

Sol·licitud de compareixença de l’agent del 
Cos d’Agents Rurals signant de l’informe sobre l’ori-
gen de l’incendi davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00589/08
Rebuig de la sol·licitud p. 213

Sol·licitud de compareixença de Luis Espa-
da, cap de sala del Cos de Bombers de Barcelona el 
21 de juliol, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00590/08
Rebuig de la sol·licitud p. 213

Sol·licitud de compareixença dels opera-
dors de sala del Cos de Bombers de Tarragona el 
21 de juliol davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00591/08
Rebuig de la sol·licitud p. 214

Sol·licitud de compareixença d’Enrique M. 
F., auxiliar forestal de Badalona (Barcelonès), davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00592/08
Rebuig de la sol·licitud p. 214

Sol·licitud de compareixença de Luis F., 
cap del Cos de Bombers destinat a Pineda, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00593/08
Rebuig de la sol·licitud p. 214

Sol·licitud de compareixença de Jordi M., 
bomber de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), davant la 
Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00594/08
Rebuig de la sol·licitud p. 214

Sol·licitud de compareixença de Josep M., 
auxiliar forestal de Móra d’Ebre, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00595/08
Rebuig de la sol·licitud p. 214

Sol·licitud de compareixença dels agents 
rurals signants dels informes davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00596/08
Rebuig de la sol·licitud p. 214

Sol·licitud de compareixença de la peso-
na responsable de l’àrea bàsica policial de la zona 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00597/08
Rebuig de la sol·licitud p. 215

Sol·licitud de compareixença del cap de la 
Unitat Judicial d’Investigació del Cos de Mossos 
d’Esquadra encarregat dels fets davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00598/08
Rebuig de la sol·licitud p. 215
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Sol·licitud de compareixença de la persona 
responsable de la Brigada de Reforç contra Incendis 
Forestals (BRIF) de Daroca (Aragó) durant l’incendi 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00599/08
Rebuig de la sol·licitud p. 215

Sol·licitud de compareixença de l’inspec-
tor o inspectora de Treball actuant en l’informe de 
l’incendi davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00600/08
Rebuig de la sol·licitud p. 215

Sol·licitud de compareixença de Vicenç Ma-
rín, director del Centre de Seguretat i Condicions de 
Salut en el Treball de Tarragona davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00601/08
Rebuig de la sol·licitud p. 215

Sol·licitud de compareixença de la persona 
responsable de l’informe meteorològic de l’incendi 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00602/08
Rebuig de la sol·licitud p. 215

Sol·licitud de compareixença de Francisco 
Pérez Puebla, de l’Agència Estatal de Meteorologia, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00603/08
Rebuig de la sol·licitud p. 216

Sol·licitud de compareixença de Rafael 
Ochoa, de la Subdirecció General de Protecció Ci-
vil, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00604/08
Rebuig de la sol·licitud p. 216

Sol·licitud de compareixença de la persona 
en cap del Centre de Coordinació Operativa de Cata-
lunya (Cecat) del dia 21 de juliol davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00605/08
Rebuig de la sol·licitud p. 216

Sol·licitud de compareixença de la persona 
responsable de l’Agrupació de Defensa Forestal 
d’Horta de Sant Joan davant la Comissió d’Investi-
gació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00609/08
Rebuig de la sol·licitud p. 216

Sol·licitud de compareixença del director del 
Parc Natural dels Ports davant la Comissió d’Investi-
gació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00610/08
Rebuig de la sol·licitud p. 216

Sol·licitud de compareixença de la persona 
responsable de la Unitat del Grup d’Actuacions Es-
pecials (GRAF) davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00611/08
Rebuig de la sol·licitud p. 216

Sol·licitud de compareixença de l’analista 
en cap de la Unitat del Grup d’Actuacions Forestals 
(GRAF), davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00612/08
Rebuig de la sol·licitud p. 217

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís 
Espadas, responsable de la Unitat de Suport Logís-
tic i Mitjans Aeris, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00613/08
Rebuig de la sol·licitud p. 217

Sol·licitud de compareixença de Roberto 
Gómez Vallbuena, responsable de la Divisió d’Ope-
racions, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00614/08
Rebuig de la sol·licitud p. 217

Sol·licitud de compareixença de Mateu Mas 
Soler, responsable de la Secció de Telecomuni-
cacions, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00615/08
Rebuig de la sol·licitud p. 217

Sol·licitud de compareixença de la perso-
na responsable de la Regió Policial de les Terres 
de l’Ebre davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00616/08
Rebuig de la sol·licitud p. 217

Sol·licitud de compareixença de l’agent ma-
jor especialista en prevenció i investigació d’incendis 
forestals del Cos d’ Agents Rurals davant la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 356-00617/08
Rebuig de la sol·licitud p. 217

Sol·licitud de compareixença de Rosa Maria 
Torre Lloveras, subdirectora general dels Agents 
Rurals, davant la Comissió d’Investigació sobre l’In-
cendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00618/08
Rebuig de la sol·licitud p. 218

Sol·licitud de compareixença d’Esteve Ca-
nyameres Ramoneda, responsable del Servei de 
Prevenció d’Incendis Forestals, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00619/08
Rebuig de la sol·licitud p. 218

Sol·licitud de compareixença de la persona 
responsable de la Brigada de Reforç contra Incendis 
Forestals (BRIF) de Daroca (Aragó) davant la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 356-00620/08
Rebuig de la sol·licitud p. 218

Sol·licitud de compareixença de la persona 
responsable de l’Agència Estatal de Meteorologia 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00621/08
Rebuig de la sol·licitud p. 218

Sol·licitud de compareixença de Núria Bue-
naventura, directora general de Medi Natural, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00622/08
Acord sobre la sol·licitud p. 218

Sol·licitud de compareixença de Joan Boa-
da i Masoliver, secretari general de Medi Ambient i 
Habitatge, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00623/08
Acord sobre la sol·licitud p. 218

Sol·licitud de compareixença d’Olga Lanau, 
directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00624/08
Acord sobre la sol·licitud p. 219

Sol·licitud de compareixença de Josep Ra-
mon Mora, director general de Protecció Civil, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00625/08
Acord sobre la sol·licitud p. 219
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Sol·licitud de compareixença de Joan Ro-
vira, subdirector operatiu del Cos de Bombers de la 
Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00626/08
Acord sobre la sol·licitud p. 219

Sol·licitud de compareixença de Fèlix Gon-
zález, inspector en cap de la Regió d’Emergències 
de les Terres de l’Ebre, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00627/08
Acord sobre la sol·licitud p. 219

Sol·licitud de compareixença de Bienveni-
do Aguado Sánchez, Hotel 0, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00628/08
Acord sobre la sol·licitud p. 219

Sol·licitud de compareixença de Marc Cas-
tellnou Ribem, cap del Grup de Reforç d’Actuacions 
Forestals (GRAF), davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00629/08
Acord sobre la sol·licitud p. 219

Sol·licitud de compareixença de Moisès 
Galán Santana, del Grup de Reforç d’Actuacions 
Forestals (GRAF 1), davant la Comissió d’Investi-
gació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00630/08
Acord sobre la sol·licitud p. 220

Sol·licitud de compareixença de Carles Font 
Gili, D0, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00631/08
Acord sobre la sol·licitud p. 220

Sol·licitud de compareixença de Juan Her-
rera Granados, sergent del Grup de Reforç d’Actua-
cions Forestals (GRAF), davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00632/08
Acord sobre la sol·licitud p. 220

Sol·licitud de compareixença d’Andreu 
Caravaca Fernández, guaita del Grup de Reforç 
d’Actuacions Forestals (GRAF) de Lleida, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00633/08
Acord sobre la sol·licitud p. 220

Sol·licitud de compareixença de Sebastià 
Massagué, sotsinspector dels Bombers de la Ge-
neralitat i cap de la Divisió dels Grups Operatius 
Especials, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00634/08
Acord sobre la sol·licitud p. 220

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Rifà, 
responsable de la Subdirecció General Operativa 
quan es produeixen els incendis, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00635/08
Acord sobre la sol·licitud p. 220

Sol·licitud de compareixença d’Agustí Ga-
tell, cap de la Regió d’Emergències de Tarragona, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00636/08
Acord sobre la sol·licitud p. 221

Sol·licitud de compareixença de Miquel Vi-
dal, responsable de la Unitat del Grup d’Emergèn-
cies Mèdiques, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00637/08
Acord sobre la sol·licitud p. 221

Sol·licitud de compareixença de Ricard Ex-
pòsito, del Grup de Reforç d’Actuacions Forestals 
(GRAF 6) i coordinador de les unitats dels grups 
de reforç d’actuacions forestals, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00638/08
Acord sobre la sol·licitud p. 221

Sol·licitud de compareixença d’Enric Ramí-
rez, Eco 0, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00639/08
Acord sobre la sol·licitud p. 221

Sol·licitud de compareixença de Juan José 
Muria, Eco 00, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00640/08
Acord sobre la sol·licitud p. 221

Sol·licitud de compareixença de Manel 
Bosch, cap de la Divisió d’Operacions quan es pro-
dueixen els incendis, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00641/08
Acord sobre la sol·licitud p. 221

Sol·licitud de compareixença del cap o la 
cap de sala de Tarragona el 21 de juliol de 2009 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00642/08
Acord sobre la sol·licitud p. 222

Sol·licitud de compareixença de Vicent 
Creus, cap dels bombers voluntaris d’Horta de Sant 
Joan (Terra Alta), davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00643/08
Acord sobre la sol·licitud p. 222

Sol·licitud de compareixença d’Uwe Um-
bach, pilot, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00644/08
Acord sobre la sol·licitud p. 222

Sol·licitud de compareixença de Xavier Ro-
vira Picañol, pilot, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00645/08
Acord sobre la sol·licitud p. 222

Sol·licitud de compareixença de Jordi Vi-
dal, responsable de la Secció de Desenvolupament 
Tecnològic, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00646/08
Acord sobre la sol·licitud p. 222

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació sindical del Cos de Bombers de Comissions 
Obreres davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00647/08
Acord sobre la sol·licitud p. 222

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació sindical del Cos de Bombers de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00648/08
Acord sobre la sol·licitud p. 223

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació sindical del Cos de Bombers de la Can-
didatura Autònoma de Treballadors i Treballadores 
de l’Administració de Catalunya (CATAC) davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00649/08
Acord sobre la sol·licitud p. 223
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Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís 
Salvador, delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00650/08
Acord sobre la sol·licitud p. 223

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Fer-
ràs, alcalde d’Horta de Sant Joan, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 356-00651/08
Acord sobre la sol·licitud p. 223

Sol·licitud de compareixença de Joan Josep 
Malràs, alcalde de Prat de Comte (Terra Alta), davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00652/08
Acord sobre la sol·licitud p. 223

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Cruz, representant d’Afectats del Llémena al Re-
vardit per la MAT, davant la Comissió d’Economia i 
Finances perquè exposi la seva posició sobre la línia 
elèctrica de molt alta tensió entre Bescanó i Santa 
Llogaia d’Àlguema
Tram. 356-00659/08
Sol·licitud p. 223

Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Ja-
vier García López, comandant i membre de la Unitat 
Militar d’Emergències de Torrejón de Ardoz (Madrid), 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00661/08
Acord sobre la sol·licitud p. 224

Sol·licitud de compareixença del tècnic res-
ponsable de la Brigada de Reforç contra Incendis 
Forestals (BRIF) de Daroca (Aragó) davant la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 356-00662/08
Acord sobre la sol·licitud p. 224

Proposta de compareixença de Celestino 
Corbacho Chaves, expresident del Consell Rector 
del Consorci Sanitari Integral; Núria Marín, presiden-
ta del Consell Rector del Consorci Sanitari Integral; 
Josep Fité, conseller delegat del Consorci Sanitari 
Integral, i Santiago Nofuentes, director general del 
Consorci Sanitari Integral, amb relació a l’Informe de 
fiscalització 29/2009, referent al Consorci Sanitari 
Integral, corresponent al 2007
Tram. 362-00001/08
Sol·licitud p. 224

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb la consellera 
de Justícia sobre el Pla nacional d’execució penal
Tram. 355-00087/08
Substanciació p. 224

Sessió informativa de la Comissió d’Investi-
gació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan 
amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge
Tram. 355-00135/08
Acord de tenir la sessió informativa p. 224

Sessió informativa de la Comissió d’Investi-
gació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan 
amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació
Tram. 355-00136/08
Acord de tenir la sessió informativa p. 224

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

Compareixença del director de l’Institut 
Ramon Llull davant la Comissió de Política Cultural 
perquè expliqui la participació de Catalunya a la 
Biennal de Venècia
Tram. 357-00321/08
Substanciació p. 225

Compareixença de David Rodríguez, di-
rector del Servei Meteorològic de Catalunya, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00366/08
Substanciació p. 225

Compareixença d’Antoni Mur, inspector en 
cap dels Agents Rurals, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00367/08
Substanciació p. 225

Compareixença de Miquel Àngel García 
Readigos, cap de l’Àrea Regional de les Terres de 
l’Ebre, CAR i instructor responsable de l’atestat, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00368/08
Substanciació p. 225

Compareixença d’Ignasi Rodríguez, subdi-
rector de Boscos i Gestió de la Biodiversitat, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00369/08
Substanciació p. 225

Compareixença de Raül Quílez, tècnic del 
Servei Forestal del Cos de Bombers de València, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00372/08
Substanciació p. 225

Compareixença de Salvador Carbó, direc-
tor del Museu Picasso d’Horta de Sant Joan, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00374/08
Substanciació p. 226

Compareixença de Xavier Fortuño, veí 
d’Horta de Sant Joan, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00375/08
Substanciació p. 226

Compareixença de Lluís Gil davant la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 357-00376/08
Substanciació p. 226

Compareixença d’Elias Gil davant la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 357-00377/08
Substanciació p. 226

Compareixença de Jordi Giné davant la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 357-00378/08
Substanciació p. 226

Compareixença de Núria Buenaventura, 
directora general de Medi Natural, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 357-00379/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 226
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Compareixença de Joan Boada i Masoli-
ver, secretari general de Medi Ambient i Habitatge, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00380/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 227

Compareixença d’Olga Lanau, directora ge-
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00381/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 227

Compareixença de Josep Ramon Mora, 
director general de Protecció Civil, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 357-00382/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 227

Compareixença de Joan Rovira, subdirec-
tor operatiu del Cos de Bombers de la Generalitat, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00383/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 227

Compareixença de Fèlix González, inspec-
tor en cap de la Regió d’Emergències de les Terres 
de l’Ebre, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00384/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 227
Substanciació p. 227

Compareixença de Bienvenido Aguado 
Sánchez, Hotel 0, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00385/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 228

Compareixença de Marc Castellnou Ri-
bem, cap del Grup de Reforç d’Actuacions Forestals 
(GRAF), davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00386/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 228

Compareixença de Moisès Galán Santana, 
del Grup de Reforç d’Actuacions Forestals (GRAF 
1), davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00387/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 228

Compareixença de Carles Font Gili, D0, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00388/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 228

Compareixença de Juan Herrera Grana-
dos, sergent del Grup de Reforç d’Actuacions Fores-
tals (GRAF), davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00389/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 228

Compareixença d’Andreu Caravaca Fer-
nández, guaita del Grup de Reforç d’Actuacions 
Forestals (GRAF) de Lleida, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 357-00390/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 228

Compareixença de Sebastià Massagué, 
sotsinspector dels Bombers de la Generalitat i cap 
de la Divisió dels Grups Operatius Especials, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00391/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 229

Compareixença d’Antoni Rifà, responsable 
de la Subdirecció General Operativa quan es produ-
eixen els incendis, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00392/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 229

Compareixença d’Agustí Gatell, cap de la 
Regió d’Emergències de Tarragona, davant la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 357-00393/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 229

Compareixença de Miquel Vidal, responsa-
ble de la Unitat del Grup d’Emergències Mèdiques, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00394/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 229

Compareixença de Ricard Expòsito, del 
Grup de Reforç d’Actuacions Forestals (GRAF 6) i 
coordinador de les unitats dels grups de reforç d’ac-
tuacions forestals, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00395/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 229

Compareixença d’Enric Ramírez, Eco 0, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00396/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 229

Compareixença de Juan José Muria, Eco 
00, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00397/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 230

Compareixença de Manel Bosch, cap de la 
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Tram. 357-00402/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 230
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Compareixença d’una representació sin-
dical del Cos de Bombers de Comissions Obreres 
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davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00404/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 231

Compareixença d’una representació sin-
dical del Cos de Bombers de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00405/08
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Tram. 357-00406/08
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Acord de tenir la sessió de compareixença p. 232
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Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
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Tram. 357-00410/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 232
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4.55.15.	 Convocatòries
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Convocada per al dia 24 de febrer de 2010 p. 232

Sessió plenària núm. 72
Convocada per al dia 25 de febrer de 2010 p. 233
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Liquidació del pressupost del Parlament 
corresponent al 2009
Tram. 232-00010/08
Proposta al Ple p. 233
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Jubilació d’un funcionari
Acord p. 236

Actualització de la Relació de llocs de tre-
ball aprovada per acord de la Mesa del Parlament 
en data 27 de juny de 2006 
Tram. 221-00018/08 p. 236

NOTES

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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nomen que es presenta en diversos contextos i escenaris, 
té orígens diversos i sovint té uns efectes devastadors.

Per a poder analitzar el risc d’incendi, primer cal conèi-
xer-lo, decidir sobre l’acceptabilitat dels nivells de risc, 
prendre les mesures de prevenció per a minimitzar-lo 
fins als nivells socialment acceptables i, en el cas que 
el risc es manifesti, aplicar les mesures necessàries per 
a mitigar-lo.

Tanmateix, aquest risc constitueix un àmbit material 
que cal afrontar de manera transversal, multidiscipli-
nària i amb el suport, la col·laboració i la participació 
de tots els agents implicats.

II. Context competencial i normatiu

La prevenció i la seguretat en matèria d’incendis són 
molt heterogènies des del punt de vista competencial, 
en el sentit que s’insereixen de manera transversal, en 
major o menor mesura, en diversos àmbits: protecció 
civil, prevenció i extinció d’incendis, habitatge, indús-
tria, medi ambient, urbanisme, etc.

D’acord amb la Constitució espanyola, l’Estatut d’auto-
nomia i la resta de normativa vigent, les competències 
en prevenció i seguretat en matèria d’incendis corres-
ponen tant a l’Administració de la Generalitat com a 
l’Administració municipal.

En efecte, l’article 132.1 de l’Estatut, explicitant allò que 
el Tribunal Constitucional ja havia reconegut en nom-
broses ocasions, estableix que «correspon a la Genera-
litat la competència exclusiva en matèria de protecció 
civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació 
i l’execució de mesures relatives a les emergències i la 
seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels 
serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de 
prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les 
facultats dels governs locals en aquesta matèria, res-
pectant el que estableixi l’Estat en exercici de les seves 
competències en matèria de seguretat pública».

Així mateix, l’article 84 de l’Estatut disposa que els 
governs locals de Catalunya tenen, en els termes que 
determinin les lleis, competències pròpies sobre diver-
ses matèries, entre les quals, la prevenció d’incendis.

En exercici de les competències indicades, tant l’Estat 
com la Generalitat han dictat diverses normes que con-
figuren el sistema vigent pel que fa a la prevenció i la 
seguretat en matèria d’incendis.

En l’àmbit estatal, la Llei 38/1999, del 5 de novembre, 
d’ordenació de l’edificació; la Llei 21/1992, del 6 de 
juliol, d’indústria; el Reial decret 2267/2004, del 3 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat 
contra incendis en els establiments industrials; el Reial 
decret 1942/1993, del 5 de desembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de les instal·lacions de protecció contra 
incendis; el Reial decret 314/2006, del 17 de març, pel 
qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, etc.

A Catalunya, la normativa relacionada amb la pre-
venció i la seguretat en matèria d’incendis també és 
diversa. Cal esmentar d’una manera especial, però, 
les normes fonamentals en prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis. Pel que fa a les lleis, cal destacar 

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei	de	prevenció	i	seguretat	en	matèria	
d’incendis	en	establiments,	activitats,	
infraestructures	i	edificis
Tram. 200-00045/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 70, 10.02.2010, DSPC-P 108

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 10 de fe-
brer de 2010, ha debatut el Dictamen de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent al Projecte 
de llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis (tram. 
200-00045/08), les esmenes reservades i la nova esme-
na presentada per tots els grups parlamentaris d’acord 
amb l’article 112.5 del Reglament del Parlament.

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

Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incen·
dis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis

Preàmbul

I. Consideracions generals

Les societats desenvolupades actuals es caracteritzen, 
entre altres aspectes, pel creixement demogràfic i l’exis-
tència de nous processos industrials i tecnològics, nous 
models urbanístics o d’habitatge, nous usos socials, no-
ves infraestructures de comunicacions o de transport, 
etc. Aquests aspectes configuren una realitat amb un alt 
nivell de benestar però porten implícits, també, factors 
de risc per a la població, els béns i el medi ambient.

La societat ha pres cada vegada més consciència de la 
necessitat de conèixer i gestionar els riscos associats al 
nivell de desenvolupament i, a aquest efecte, s’ha anat 
dotant dels instruments normatius i dels mitjans mate-
rials i humans necessaris per a fer front als riscos, tant 
als d’origen natural com als d’origen antròpic.

Entre els riscos més associats als usos quotidians i també 
més freqüents, hi ha el risc d’incendi. L’incendi és un fe-
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a) Determinar la distribució competencial relativa a la 
prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.

b) Determinar les normes tècniques que regulen les 
condicions de seguretat en cas d’incendi.

c) Determinar el règim d’intervenció administrativa.

Finalment, i com a complement a l’actuació administra-
tiva, la desvinculació del règim normatiu associat a la 
Llei 3/1998 implicava la necessitat de revisar el règim 
i les funcions de les entitats col·laboradores de l’Admi-
nistració en aquesta matèria.

IV. Contingut de la Llei

Aquesta llei s’estructura en cinc títols, cinc disposicions 
addicionals, dues disposicions transitòries, una disposi-
ció derogatòria i dues disposicions finals.

El títol I estableix les disposicions generals de la Llei 
i en defineix l’objecte, la finalitat, l’àmbit d’aplicació i 
també els conceptes bàsics i la responsabilitat del com-
pliment de les condicions de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis.

El títol II regula les competències en matèria de segure-
tat en cas d’incendi i estableix i detalla les que correspo-
nen a l’Administració municipal i les que corresponen 
a l’Administració de la Generalitat. En aquest sentit, 
i amb la finalitat de promoure la seguretat jurídica 
en aquest àmbit, pretén delimitar d’una manera clara 
les competències de cada administració i el contingut 
d’aquesta competència.

El títol III, intitulat «Condicions de prevenció i segure-
tat en matèria d’incendis», pretén, a banda de recordar 
que les condicions de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis són les que estableix la normativa tècnica 
corresponent, regular el sistema normatiu propi per 
mitjà del qual es determinen aquestes condicions de 
seguretat a Catalunya.

El títol IV regula el règim d’intervenció administrati-
va en prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Per 
mitjà d’aquest títol, s’estableix el sistema que permet 
a les administracions públiques exercir llurs funcions 
de verificació que els establiments, les activitats, les 
infraestructures i els edificis situats en el territori de 
Catalunya compleixen les condicions de seguretat en 
cas d’incendi establertes per la normativa vigent.

El darrer títol, el V, regula les entitats col·laboradores de 
l’Administració que exerceixen llurs funcions en l’àm-
bit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis. 
Aquest àmbit s’emmarca en els conceptes de seguretat 
pública i protecció civil, la qual cosa justifica el compli-
ment de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Euro-
peu i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa 
als serveis en el mercat interior, amb les especificitats 
sobre el règim d’autoritzacions establertes per l’article 
9 de la dita directiva.

Amb la implantació del sistema de prevenció i segure-
tat en matèria d’incendis, es redefineix i es reordena el 
paper de les entitats col·laboradores de l’Administra-
ció en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria 
d’incendis.

la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya, que té per finalitat l’ordenació general de 
les accions i els serveis de prevenció i extinció d’incen-
dis i de salvaments a Catalunya; i la Llei 4/1997, del 
20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que, amb 
caràcter més general, s’ocupa de les accions destinades 
a protegir les persones, els béns i el medi ambient da-
vant de situacions de risc col·lectiu greu, de catàstrofes 
i de calamitats públiques. Pel que fa als reglaments, la 
norma de referència en la determinació de condicions 
de seguretat des del punt de vista estrictament de la 
seguretat en cas d’incendi és el Decret 241/1994, del 
26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de pro-
tecció contra incendis en els edificis, complementaris 
de la NBE-CPI/91.

III. Situació actual i necessitat de la norma

En l’ordenament jurídic vigent, i al marge de les normes 
substantives, la prevenció i la seguretat en matèria d’in-
cendis pel que fa a les activitats ha estat circumscrita, 
des del punt de vista procedimental, al règim establert 
per la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’Administració ambiental.

La Llei 3/1998 va integrar en una única resolució ad-
ministrativa de l’òrgan ambiental de l’Administració de 
la Generalitat les decisions dels òrgans competents en 
matèria de prevenció d’incendis, d’accidents greus i de 
protecció de la salut.

Per tal que aquesta integració fos possible bo i respec-
tant els àmbits competencials corresponents, es va de-
finir el mecanisme d’entrada d’aquests òrgans mitjan-
çant la intervenció en el procediment d’autorització o 
llicència, i mitjançant la supervisió del compliment de 
la normativa de seguretat en cas d’incendi en els con-
trols inicials i periòdics establerts per la Llei 3/1998, i 
desenvolupats pel Decret 136/1999, del 18 de maig, i pel 
Decret 143/2003, del 10 de juny.

Si bé aquest sistema ha funcionat des de l’entrada en 
vigor de la Llei 3/1998, amb l’experiència adquirida al 
llarg del temps s’ha anat reforçant, cada vegada més, la 
consideració que la prevenció i la seguretat en matèria 
d’incendis requereix una regulació normativa específica 
i més completa, tant substancial com procedimental, 
que doni resposta a les necessitats particulars en aquest 
àmbit.

Paral·lelament, el sistema integrat definit per la Llei 
3/1998 s’ha modificat en virtut de la Llei 20/2009, del 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. Aquesta llei adequa la normativa vigent a la 
normativa europea corresponent, en facilita l’aplicació, 
evita la dispersió i la inseguretat jurídica i desvincula la 
seguretat en cas d’incendi del procediment estrictament 
ambiental.

Com a resultat d’aquesta necessitat, s’ha elaborat aques-
ta llei, amb la voluntat que sigui la norma de referència 
pel que fa a la prevenció i la seguretat en cas d’incendi 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis a 
Catalunya, i que pretén donar resposta a diverses ne-
cessitats fonamentals:
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Títol I. Disposicions generals

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és l’ordenació i la regulació ge-
nerals de les actuacions públiques de prevenció i segu-
retat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. Aquestes actuacions consti-
tueixen el sistema de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis a Catalunya.

Article 2. Finalitats

1. La finalitat d’aquesta llei és configurar un sistema que 
integri els mecanismes, els protocols i les actuacions 
que permetin garantir uns elevats nivells de seguretat 
en matèria d’incendis en els establiments, les activitats, 
les infraestructures i els edificis situats a Catalunya, 
amb independència que siguin de titularitat pública o 
privada.

2. La seguretat és el principi general i la finalitat última 
que inspira aquesta llei i que n’ha de regir el desenvolu-
pament i l’aplicació.

Article 3. Àmbit d’aplicació

Resten sotmesos a aquesta llei, en els termes que s’hi 
estableixen, els establiments, les activitats, les infraes-
tructures i els edificis situats en el territori de Catalu-
nya que puguin generar una situació de risc per a les 
persones, els béns o el medi ambient en cas d’incendi.

Article 4. Definicions

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

a) Activitat: l’explotació d’una indústria o un establi-
ment destinada a la producció o la distribució de béns 
o a la prestació de serveis.

b) Edifici: la construcció fixa feta amb materials resis-
tents destinada a ésser habitada per persones o a altres 
usos.

c) Establiment: l’edifici, la part o el conjunt d’edificis, 
la zona, la instal·lació o l’espai susceptible de servir per 
a l’explotació d’una activitat.

d) Infraestructura: el conjunt dels elements materials 
que permeten el desenvolupament d’una activitat econò-
mica i social, constituït per obres relacionades amb les 
vies de comunicació i el desenvolupament urbà i rural, 
com ara ports, aeroports, línies ferroviàries, túnels o 
carreteres, entre altres.

e) Modificació significativa: els canvis en establiments, 
activitats, infraestructures o edificis que en redueixen 
les condicions de seguretat, que poden ésser en les con-
dicions d’accés per a la intervenció dels serveis de so-
cors, en les condicions de resistència al foc d’elements 
constructius, en les condicions de sectorització i com-
bustibilitat de materials, en les condicions d’ocupació 
o d’evacuació o en les condicions de les instal·lacions 
de protecció contra incendis i d’altres instal·lacions, o 
qualsevol altra variació que provoqui una exigència 

La disposició addicional primera regula el règim espe-
cial de l’Ajuntament de Barcelona, que, en el marc de 
la seva especificitat, assumeix les funcions que aquesta 
llei reserva a la Generalitat pel que fa al control pre-
ventiu.

La disposició addicional segona regula específicament 
els casos que en el moment de l’entrada en vigor de la 
Llei no es puguin associar a un procediment admi-
nistratiu municipal per a efectuar els tràmits de veri-
ficació.

La disposició addicional tercera estableix la possibilitat 
de sol·licitar una única actuació de comprovació inicial 
en els casos en què concorrin els controls establerts per 
aquesta llei i els establerts per la legislació de prevenció 
i control ambiental.

La disposició addicional quarta efectua les modificaci-
ons necessàries en la Llei 3/1998 per a substituir ínte-
grament tot el règim que establia d’intervenció admi-
nistrativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis, 
pel nou règim establert per aquesta llei.

La disposició addicional cinquena estableix explíci-
tament que, als efectes de l’aplicabilitat del sistema 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis als 
establiments, les activitats, les infraestructures i els 
edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei, tant 
pel que fa a noves construccions com a obres de re-
forma de les existents, els és exigible el compliment 
de la normativa tècnica en matèria de seguretat en cas 
d’incendi vigent la data de sol·licitud de la llicència 
d’obres.

Pel que fa a la disposició transitòria primera, tenint 
en compte que el procés d’autorització d’entitats col-
laboradores de l’Administració en matèria d’incendis 
ha d’ésser desenvolupat per reglament i que, en qual-
sevol cas, s’han de tramitar els procediments d’auto-
rització corresponents d’acord amb el que estableix 
aquesta llei i el reglament corresponent, i atès també 
que hi ha entitats col·laboradores de l’Administració 
en matèria de medi ambient i habitatge que han es-
tat acreditades per a actuar en l’àmbit de prevenció 
d’incendis a l’empara del Decret 170/1999, del 29 de 
juny, i les seves normes de desplegament, i que po-
den desenvolupar provisionalment les funcions que 
aquesta llei atribueix a les entitats col·laboradores de 
l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la segu-
retat en matèria d’incendis, s’estableix que aquestes 
entitats puguin dur a terme aquestes funcions fins 
que fineixi el termini que indiqui el dit reglament de 
desenvolupament o, si es produeix amb anterioritat, 
fins que venci el període de vigència de l’acreditació 
concedida.

La disposició transitòria segona estableix el règim tran-
sitori per als procediments iniciats abans de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

La disposició derogatòria deroga el Decret 241/1994.

La disposició final primera estableix la possible actualit-
zació de les quanties de les sancions fixades per aquesta 
llei i, finalment, la disposició final segona estableix l’en-
trada en vigor de la Llei.
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funcions normatives, de control, d’inspecció, d’informe 
i sancionadores, tot això sens perjudici de la supervisió 
i el control superiors reservats a l’Administració de la 
Generalitat.

Article 8. Competència municipal de verificació 
de les condicions de seguretat

1. Correspon a l’Administració municipal, en el marc 
de la competència municipal de prevenció d’incendis, 
verificar el compliment de les condicions de seguretat 
en cas d’incendi en els casos en què tinguin la compe-
tència per a concedir la llicència d’obres o d’activitats, 
sens perjudici del que estableix l’article 22.

2. En els casos en què l’atorgament de la llicència 
d’obres o d’activitats a què fa referència l’apartat 1 
és competència municipal, el control preventiu per a 
determinar que l’establiment o l’edifici compleix les 
condicions de seguretat en cas d’incendi correspon a 
l’Administració municipal, directament o per mitjà de 
les entitats col·laboradores de l’Administració prèvia-
ment autoritzades.

Capítol III. Competències de l’Administració de 
la Generalitat

Article 9. Competències de l’Administració de la 
Generalitat en prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis

1. Les competències de l’Administració de la Gene-
ralitat en prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
són exercides pel departament competent en matèria 
de prevenció i extinció d’incendis i pels òrgans que en 
depenen, sens perjudici de les competències que puguin 
correspondre a altres departaments de la Generalitat 
competents en matèries connexes.

2. Les competències a què fa referència l’apartat 1 in-
clouen les funcions necessàries per a aconseguir les fi-
nalitats d’aquesta llei i, en tot cas, les funcions següents:

a) Dissenyar el sistema de prevenció i seguretat en ma-
tèria d’incendis a Catalunya.

b) Desenvolupar normativament el sistema de prevenció 
i seguretat en matèria d’incendis.

c) Dur a terme la intervenció administrativa que, d’acord 
amb aquesta llei i la resta de normativa en matèria d’in-
cendis i seguretat pública, correspon a l’Administració 
de la Generalitat.

d) Autoritzar i controlar les entitats col·laboradores de 
l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat 
en matèria d’incendis.

e) Supervisar el sistema de prevenció i seguretat en ma-
tèria d’incendis.

Article 10. Coordinació administrativa

1. Atesa la naturalesa transversal de la prevenció i la 
seguretat en matèria d’incendis, el departament com-
petent en matèria de prevenció i extinció d’incendis ha 
d’exercir les competències que té atribuïdes de manera 

superior en les condicions de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis.

f) Prevenció d’incendis: el conjunt de mesures destina-
des a evitar les causes que poden originar un incendi.

g) Risc d’incendi: el perill d’incendi que comporta un 
esdeveniment.

h) Seguretat en cas d’incendi: la reducció a uns límits 
acceptables del risc que els usuaris d’un establiment, 
una activitat, una infraestructura o un edifici pateixin 
danys derivats d’un incendi d’origen accidental, com 
a conseqüència de les característiques del projecte, la 
construcció, l’ús o el manteniment de l’establiment, l’ac-
tivitat, la infraestructura o l’edifici.

Capítol II. Responsabilitat en matèria d’incendis

Article 5. Responsabilitat del compliment de les 
condicions de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis

1. La prevenció i la seguretat en matèria d’incendis in-
cumbeix a tota la població, a totes les entitats públiques 
i privades i a les administracions amb competències en 
aquesta matèria.

2. La prevenció i la seguretat en matèria d’incendis es 
fonamenta en l’assumpció de la responsabilitat en l’apli-
cació de la normativa específica en aquesta matèria per 
part dels agents que intervenen en el procés de legalitza-
ció i explotació en totes les fases de l’establiment, l’acti-
vitat, la infraestructura o l’edifici. Això implica, com a 
mínim, el projecte, l’execució, l’ús i manteniment i, si 
escau, la posada en funcionament de les instal·lacions.

3. La responsabilitat dels agents que no regula aquesta 
llei és la que estableix llur normativa específica.

Títol II. De competències en prevenció i segure·
tat en matèria d’incendis en establiments, acti·
vitats, infraestructures i edificis

Capítol I. Disposicions generals

Article 6. Regulació de la prevenció i la segure·
tat en matèria d’incendis

Les competències en prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis es regulen de conformitat amb el que disposa 
aquesta llei, la normativa de règim local i la resta de 
normativa que sigui aplicable.

Capítol II. Competències municipals

Article 7. Contingut de la competència de pre·
venció d’incendis

La competència municipal en matèria de prevenció d’in-
cendis inclou les funcions necessàries per a garantir la 
seguretat en cas d’incendi dins el municipi en els termes 
que estableixi la normativa aplicable, en especial les 
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Article 15. Instruccions tècniques complemen·
tàries

1. Els reglaments tècnics de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis poden ésser desenvolupats per mit-
jà d’instruccions tècniques complementàries, també de 
caràcter reglamentari.

2. Les instruccions tècniques complementàries a què 
fa referència l’apartat 1 són aprovades per ordre del 
conseller o consellera del departament competent en 
matèria de prevenció i extinció d’incendis i han d’ésser 
publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Article 16. Guies tècniques

1. El departament competent en matèria de prevenció 
i extinció d’incendis pot fer públiques guies tècniques 
sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis, les 
quals han d’ésser lliurement accessibles, almenys per 
mitjans telemàtics.

2. Les guies tècniques a què fa referència l’apartat 1 
són documents de caràcter no obligatori, elaborats o 
reconeguts pels serveis tècnics de la direcció general 
competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, 
l’objecte de les quals és donar criteris interpretatius, 
aclariments i criteris d’aplicació de la normativa legal i 
reglamentària, i de les instruccions tècniques comple-
mentàries amb relació a la prevenció i la seguretat en 
matèria d’incendis.

Article 17. Planificació urbanística

El planejament urbanístic i els projectes d’urbanització 
han de tenir en compte les necessitats derivades de la 
prevenció i la seguretat en matèria d’incendis per tal 
que en l’execució urbanística es compleixi la normativa 
aplicable.

Article 18. Normativa sectorial

La legislació sectorial que afecti establiments, activi-
tats, infraestructures o edificis ha de tenir en compte 
les necessitats derivades de la prevenció i la seguretat 
en matèria d’incendis.

Títol IV. Del règim d’intervenció administrativa 
en prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis

Capítol I. Disposicions generals

Article 19. Prevenció i seguretat en matèria d’in·
cendis en establiments, activitats, infraestruc·
tures i edificis

Els establiments, les activitats, les infraestructures i els 
edificis estan subjectes al règim d’intervenció adminis-
trativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis, 
d’acord amb el que estableixen aquesta llei i la norma-
tiva sectorial aplicable.

coordinada amb la resta de departaments amb compe-
tències connexes amb aquesta matèria.

2. Totes les administracions tenen el deure de col·laborar 
en la seguretat en cas d’incendi, recíprocament i amb 
lleialtat, en l’exercici de llurs competències respectives.

Article 11. Òrgan de l’Administració de la Gene·
ralitat competent en prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis

1. Les referències que la normativa vigent fa a l’òrgan de 
l’Administració de la Generalitat competent en preven-
ció i seguretat en matèria d’incendis s’han d’entendre 
fetes al departament competent en matèria de prevenció 
i extinció d’incendis.

2. Les competències atribuïdes al departament com-
petent en matèria de prevenció i extinció d’incendis 
han d’ésser exercides per la direcció general competent 
en aquesta matèria, especialment per mitjà del Cos de 
Bombers de la Generalitat i del personal tècnic adscrit 
a aquesta direcció general.

Capítol IV. Relacions interadministratives

Article 12. Principis de col·laboració interad·
ministrativa

L’Administració de la Generalitat i l’Administració local 
han d’exercir les competències que els atribueix aquesta 
llei d’acord amb el principi de lleialtat institucional, i 
s’han de facilitar informació, col·laboració, cooperació 
i suport mutus, als efectes de garantir l’exercici eficaç 
de les competències respectives. Amb aquesta finalitat, 
les administracions interessades poden formalitzar con-
venis o altres instruments de col·laboració i cooperació 
basats en l’acord mutu i l’interès públic, i poden establir 
mecanismes per a fer el seguiment de l’aplicació de la 
Llei i dels procediments que se’n deriven.

Títol III. De condicions de prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis

Article 13. Determinació de les condicions de pre·
venció i seguretat en matèria d’incendis

Les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’in-
cendis són les que estableix la normativa tècnica dictada 
a aquest efecte.

Article 14. Reglaments tècnics

1. Correspon al Govern, a proposta del departament 
competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, 
dictar reglaments tècnics de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis.

2. Els reglaments tècnics a què fa referència l’apartat 
1 estableixen, desenvolupen i complementen les mesu-
res aplicables en prevenció i seguretat en matèria d’in-
cendis.
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nalitat de determinar, a la vista dels projectes tècnics 
corresponents, que l’establiment, la infraestructura o 
l’edifici projectats compleixen les mesures de seguretat 
en cas d’incendi establertes per la normativa aplicable. 
La intervenció prèvia es pot fer abans de l’inici de l’ac-
tivitat o de la construcció o de la modificació signi-
ficativa de l’establiment, la infraestructura o l’edifici 
corresponents.

b) Intervenció de comprovació. La intervenció admi-
nistrativa de comprovació es fa immediatament abans 
de l’inici d’una activitat, de la posada en funcionament 
d’un establiment o una infraestructura, de l’ocupació 
d’un edifici o d’una modificació significativa d’aquests, 
i consisteix en un acte de comprovació, efectuat in situ 
en els termes que estableix aquesta llei i com a requisit 
indispensable per a l’inici de l’activitat, que té la finalitat 
de garantir que es compleixen totes les prescripcions 
establertes per la legislació sectorial aplicable en pre-
venció i seguretat en matèria d’incendis i, específica-
ment, les establertes per la llicència o autorització de la 
modificació sol·licitada.

c) Intervenció posterior a l’inici de l’activitat. La in-
tervenció administrativa posterior a l’inici de l’acti-
vitat, a la posada en funcionament l’establiment o la 
infraestructura o a la construcció i ocupació de l’edifici 
consisteix en inspeccions de control i, si escau, a l’apli-
cació del règim sancionador corresponent, per tal que 
els establiments i els edificis existents compleixin la 
normativa que els és aplicable en matèria de seguretat 
en cas d’incendi.

Secció segona. Intervenció administrativa prèvia

Article 22. Control preventiu

1. El control preventiu de l’Administració de la Genera-
litat es fa per mitjà de l’emissió dels informes de preven-
ció d’incendis corresponents, els quals han d’ésser sol-
licitats preceptivament per l’administració responsable 
de tramitar la llicència d’obres o d’activitats, segons que 
escaigui, o l’autorització de les modificacions significa-
tives corresponents, tan aviat com aquesta administra-
ció disposi de la sol·licitud de llicència o autorització 
corresponent.

2. Correspon de fer el control preventiu a què fa refe-
rència l’apartat 1 a la direcció general competent en 
matèria de prevenció i extinció d’incendis, per mitjà dels 
òrgans que siguin determinats per reglament i, si escau, 
per mitjà de les entitats col·laboradores de l’Administra-
ció prèviament autoritzades en l’àmbit de la prevenció i 
la seguretat en matèria d’incendis.

3. En els casos que, d’acord amb l’apartat 5, el control 
preventiu de l’Administració de la Generalitat sigui 
preceptiu, els sol·licitants de la llicència han de pre-
sentar a l’Administració responsable de tramitar-la el 
projecte tècnic d’obres o activitats corresponent signat 
per un tècnic o tècnica competent. El dit projecte tèc-
nic, sens perjudici del que estableixi la normativa que 
li sigui aplicable, ha de contenir la documentació que 
s’estableixi per ordre del conseller o consellera del de-

Capítol II. Règim d’intervenció administrativa 
per part de l’Administració municipal

Article 20. Intervenció municipal

1. Les administracions municipals a les quals corres-
pongui tramitar les llicències d’obres o d’activitats, en 
exercici de llur competència municipal en matèria de 
prevenció d’incendis i sens perjudici de les altres ac-
tuacions que duguin a terme d’acord amb el que esta-
bleixi la normativa de règim local, abans de dictar la 
resolució corresponent han de verificar, en els casos en 
què ho determinin la normativa tècnica, la normativa 
reguladora d’aquestes llicències o la normativa munici-
pal dictada a l’efecte, que els projectes tècnics aportats 
pels sol·licitants, que han d’ésser signats per un tècnic 
o tècnica competent, s’ajusten a la normativa vigent de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

2. En els casos en què la normativa tècnica correspo-
nent o la normativa municipal estableixin la necessitat 
que, abans de l’inici d’una activitat, de la posada en 
funcionament d’un establiment o una infraestructura 
o de l’ocupació d’un edifici, es faci un acte de compro-
vació per a verificar que compleixen totes les prescrip-
cions establertes per la legislació sectorial en matèria 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i, espe-
cíficament, les establertes per la llicència sol·licitada, 
l’acte de comprovació ha d’ésser sol·licitat pels titulars 
a l’Administració municipal corresponent o a una en-
titat col·laboradora de l’Administració en l’àmbit de la 
prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, segons 
que s’estableixi.

3. En cas que l’acte de comprovació a què fa referèn-
cia l’apartat 2 sigui fet per una entitat col·laboradora, la 
presentació a l’Administració municipal d’un certificat 
de l’acte de comprovació favorable és un requisit per 
a iniciar l’activitat corresponent, per a posar en funci-
onament de l’establiment o la infraestructura, o per a 
ocupar l’edifici. L’entitat col·laboradora ha d’expedir el 
certificat de l’acta de comprovació en el termini d’un 
mes des de la sol·licitud i trametre’l a l’Administració 
municipal corresponent en el termini de quinze dies 
des de l’expedició.

Capítol III. Règim d’intervenció administrativa 
per part de l’Administració de la Generalitat

Secció primera. Disposicions generals

Article 21. Intervenció de l’Administració de la 
Generalitat

1. El règim d’intervenció administrativa de l’Adminis-
tració de la Generalitat té la finalitat de verificar el com-
pliment de les condicions de seguretat en cas d’incendi 
establertes per la normativa vigent, en els supòsits i de 
la manera que estableix aquesta llei.

2. Als efectes del que determina l’apartat 1, s’establei-
xen les intervencions següents:

a) Intervenció prèvia. La intervenció administrativa 
prèvia consisteix en un control preventiu que té la fi-
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prevenció i extinció d’incendis l’informe de prevenció 
amb l’antelació que es determini per reglament, amb un 
mínim de quinze dies hàbils d’antelació a la realització 
de l’acte.

4. Un cop transcorregut el termini establert per regla-
ment, si no s’ha emès l’informe de prevenció, s’entén 
que l’informe és favorable.

Article 24. Intervenció administrativa en altres 
supòsits

Resten subjectes a informe de prevenció de la direcció 
general competent en matèria de prevenció i extinció 
d’incendis, a més dels supòsits establerts per aquesta 
llei, els altres supòsits en què ho estableixin altres dis-
posicions normatives. En aquest cas, el procediment i 
la naturalesa de l’informe són els que estableixi la nor-
mativa corresponent.

Secció tercera. Acte de comprovació

Article 25. Acte de comprovació

1. La intervenció administrativa de l’Administració de 
la Generalitat immediatament anterior a l’inici d’una ac-
tivitat, a la posada en funcionament d’un establiment o 
d’una infraestructura o a l’ocupació d’un edifici, o a una 
modificació significativa d’aquests, s’efectua, amb caràc-
ter general i sens perjudici del que estableix l’apartat 5, 
en els supòsits subjectes al control preventiu de l’Admi-
nistració de la Generalitat, d’acord amb la secció segona.

2. En els casos establerts per l’apartat 1, els titulars de 
l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici han 
de sol·licitar a una entitat col·laboradora de l’Adminis-
tració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria 
d’incendis, que efectuï un acte de comprovació per a 
verificar que l’establiment, l’activitat, la infraestructura 
o l’edifici compleixen totes les prescripcions establertes 
per la legislació sectorial aplicable en prevenció i segu-
retat en matèria d’incendis i, específicament, les esta-
blertes per l’autorització o llicència sol·licitada. L’enti-
tat col·laboradora ha d’expedir el certificat de l’acte de 
comprovació en el període d’un mes des de la sol·licitud.

3. Per a iniciar l’activitat o l’ocupació corresponents, es 
requereix presentar a l’Administració responsable de 
l’autorització un certificat d’acte de comprovació favo-
rable expedit per una entitat col·laboradora de l’Admi-
nistració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en 
matèria d’incendis.

4. Les entitats col·laboradores de l’Administració han 
de trametre a la direcció general competent en matèria 
de prevenció i extinció d’incendis una còpia dels certi-
ficats d’actes de comprovació que emetin d’acord amb 
aquest article, en el termini de quinze dies des de la 
data d’expedició dels certificats i en els termes que es 
determinin per reglament.

5. Es pot determinar, per ordre del conseller o consellera 
del departament competent en matèria de prevenció i 
extinció d’incendis, els supòsits d’entre els establerts a 
l’annex 1 que resten exceptuats de l’acte de comprovació.

partament competent en matèria de prevenció i extinció 
d’incendis.

4. El control preventiu regulat per aquest article es fa 
després d’haver vist la documentació presentada amb 
motiu de la sol·licitud de llicència o de l’autorització 
de les modificacions significatives corresponents, la 
qual ha d’incloure el projecte tècnic a què fa referèn-
cia l’apartat 3. Com a resultat d’aquesta revisió tècnica 
s’emet l’informe de prevenció, que té caràcter vinculant 
per a l’Administració sol·licitant.

5. El control preventiu s’ha de sol·licitar preceptivament 
en tots els supòsits que es detallen en l’annex 1.

6. L’Administració té l’obligació d’emetre l’informe 
de prevenció en el termini de dos mesos a partir de la 
data d’entrada de la sol·licitud d’informe al registre de 
la direcció general competent en matèria de prevenció 
i extinció d’incendis.

7. En el cas que, un cop transcorregut el termini esta-
blert per l’apartat 6, no s’hagi emès l’informe de pre-
venció, s’entén que l’informe és favorable.

8. En el cas d’obres o infraestructures que no estiguin 
sotmeses als tràmits de llicència establerts per l’apartat 
1, l’Administració, l’organisme o l’entitat responsable, 
segons que escaigui, ha de sol·licitar preceptivament 
l’informe de prevenció d’incendis amb caràcter previ a 
l’aprovació del projecte constructiu o projecte bàsic per 
part de l’òrgan competent.

9. El control preventiu regulat per aquest article ha 
d’ésser efectuat exclusivament pels òrgans que es de-
terminin de la direcció general competent en matèria 
de prevenció i extinció d’incendis. Amb aquesta fina-
litat, l’òrgan promotor en la fase de redacció del pro-
jecte bàsic o constructiu ha de demanar informe a la 
dita direcció general i ha de prendre en consideració 
els requeriments de prevenció i seguretat que aquesta 
estableixi en l’aprovació definitiva del projecte.

Article 23. Règim d’intervenció administrativa 
en activitats de caràcter esporàdic o puntual

1. En les activitats que, per llur naturalesa puntual o 
esporàdica, se subjectin a altres tràmits municipals o 
de l’Administració de la Generalitat però que, ateses 
llurs característiques especials, són activitats de risc 
important, la direcció general competent en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis ha d’emetre informe pre-
ceptiu i vinculant a l’autorització que s’hagi de concedir.

2. L’informe a què fa referència l’apartat 1 s’ha de sol-
licitar en els supòsits següents:

a) Activitats de caràcter esporàdic amb un aforament 
superior a 500 persones en establiments tancats o a 
1.000 persones en espais oberts.

b) Estructures desmuntables i itinerants, com ara car-
pes, envelats o tendals, entre altres, amb un aforament 
superior a 1.000 persones.

3. En els casos establerts per l’apartat 2, i en els que es 
puguin establir per reglament, l’Administració a la qual 
correspongui autoritzar l’activitat corresponent ha de 
sol·licitar a la direcció general competent en matèria de 
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g) La descripció de les modificacions respecte del pro-
jecte autoritzat que, si s’escau, s’hagin observat en les 
instal·lacions o en els processos i que afectin la preven-
ció i la seguretat en matèria d’incendis.

h) Les incidències que, si s’escau, s’hagin produït durant 
l’actuació d’inspecció.

i) La durada de l’actuació i la signatura dels assistents.

j) La determinació, si s’escau, de les mesures correcto-
res aplicables i el termini per a dur-les a terme.

2. La persona o les persones que actuïn en representació 
de l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici 
en el moment de la inspecció tenen dret a ésser presents 
en totes les tasques d’inspecció, a signar i fer constar 
les observacions que estimin pertinents a l’acta corres-
ponent i a rebre una còpia de la dita acta.

Article 29. Valor probatori de les actes d’ins·
pecció

Els resultats de les actuacions inspectores recollits a 
l’acta o als informes complementaris que elaborin els 
funcionaris del Cos de Bombers de la Generalitat i 
els tècnics adscrits a la direcció general competent en 
matèria de prevenció i extinció d’incendis prèviament 
facultats per a desenvolupar aquestes funcions, tenen 
presumpció de certesa, sens perjudici d’altres proves 
que es puguin aportar.

Article 30. Correcció dels incompliments i me·
sures cautelars

1. Si del resultat de les inspeccions efectuades en resulta 
l’incompliment de la normativa en prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis, s’ha de concedir un termini per a 
esmenar l’incompliment detectat. Aquest termini es pot 
fer constar en la mateixa acta o, en cas contrari, s’ha de 
comunicar als interessats en el termini d’un mes.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, si del resultat 
de les inspeccions en resulta un risc important per a la 
seguretat de les persones, es poden adoptar directament 
les mesures cautelars pertinents, al marge de la inco-
ació del procediment sancionador. Les dites mesures 
cautelars han d’ésser motivades i s’han d’adoptar amb 
criteris de proporcionalitat respecte del risc detectat i 
de l’afectació a l’interès general.

3. Les mesures cautelars a què fa referència l’apartat 2 
no tenen caràcter de sanció i poden comprendre qual-
sevol mesura adequada per a evitar o minimitzar el risc 
detectat, entre altres la clausura temporal total o parcial 
de l’establiment, el precinte total o parcial de les instal-
lacions o la inutilització de maquinària. Aquestes me-
sures han de tenir una durada igual al termini concedit 
per a corregir l’incompliment que en motiva l’adopció.

4. En els casos d’incompliments lleus, es poden dur a 
terme actuacions d’advertiment, sense necessitat d’ini-
ciar un procediment sancionador. L’autoritat competent 
ha de motivar la mesura d’advertiment.

5. Si, un cop transcorregut el termini de correcció, no 
s’han esmenat els incompliments detectats, s’ha d’apli-
car el que estableix la secció cinquena.

6. El contingut del certificat acreditatiu de l’acte de 
comprovació s’ha d’establir per ordre del conseller o 
consellera del departament competent en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis.

7. En el cas d’infraestructures promogudes per una ad-
ministració pública, l’acte de comprovació ha d’ésser 
efectuat per personal del Cos de Bombers de la Gene-
ralitat o per personal tècnic adscrit a la direcció general 
competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis 
facultat per a desenvolupar aquesta funció.

8. L’emissió d’un certificat d’acte de comprovació favo-
rable és un requisit necessari per a posar en marxa la 
infraestructura corresponent.

Secció quarta. Inspecció

Article 26. Personal inspector

1. La funció inspectora de la Generalitat en prevenció 
i seguretat en matèria d’incendis en qualsevol establi-
ment, activitat, infraestructura o edifici correspon al 
departament competent en matèria de prevenció i extin-
ció d’incendis, que l’exerceix per mitjà del personal del 
Cos de Bombers de la Generalitat, adscrit a la direcció 
general competent.

2. També poden exercir les funcions d’inspecció a què 
fa referència l’apartat 1 els funcionaris tècnics facultats 
per a fer aquesta funció adscrits a la direcció general 
competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis.

Article 27. Deure de col·laboració

Els titulars dels establiments, les activitats, les infraes-
tructures i els edificis objecte d’inspecció han de prestar 
la màxima col·laboració per a dur a terme les tasques 
d’inspecció. A aquest efecte, han de facilitar l’accés del 
personal inspector a l’establiment, la infraestructura o 
l’edifici, i han de posar a la seva disposició la informació 
o la documentació que els sigui requerida.

Article 28. Actes d’inspecció

1. S’ha d’estendre una acta de cada inspecció, amb el 
contingut mínim següent:

a) La identificació de l’empresa.

b) La identificació de l’establiment, l’activitat, la infra-
estructura o l’edifici.

c) La referència a l’autorització o la llicència atorgada 
a l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici, 
amb l’especificació de les determinacions que conté so-
bre l’àmbit de la inspecció.

d) La identificació del dia i l’hora de l’actuació d’ins-
pecció, de les persones que l’efectuen i de les que hi 
assisteixen en representació de l’establiment, l’activitat, 
la infraestructura o l’edifici inspeccionats.

e) L’especificació o el detall dels aparells de mesura-
ment i anàlisi que, si s’escau, s’empren en l’actuació 
d’inspecció.

f) La descripció de totes les actuacions efectuades.



Núm. 636 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de febrer de 2010

35

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

guretat en cas d’incendi establerta pel projecte tècnic 
presentat per a obtenir la llicència o l’autorització de 
modificació significativa preceptives, o imposada per 
la llicència o l’autorització corresponents, quan afecti 
les condicions de sectorització interior, de sectorització 
respecte als veïns, de resistència al foc de l’estructura o 
de les instal·lacions de protecció en cas d’incendi.

c) L’existència de materials combustibles per sobre del 
nivell de risc d’incendi autoritzat.

d) L’obstaculització, la manca de manteniment, la se-
nyalització incorrecta o el mal funcionament de les 
instal·lacions de protecció contra incendis.

e) La resistència o l’obstaculització al fet que el personal 
competent exerceixi les funcions d’inspecció.

f) L’incompliment de qualsevol norma, resolució o re-
queriment sobre seguretat en cas d’incendi dels establi-
ments, les activitats, les infraestructures o els edificis 
que no impliqui un risc greu per a la seguretat de les 
persones.

4. És una falta lleu qualsevol incompliment de la nor-
mativa de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
no tipificat com a falta greu o molt greu.

Article 34. Sancions

1. Les faltes molt greus poden ésser sancionades amb 
les sancions següents:

a) Una multa d’entre 100.001 i 1.000.000 d’euros.

b) La clausura definitiva, total o parcial, de l’establi-
ment.

c) La clausura provisional, total o parcial, de l’establi-
ment, per un període màxim de trenta-sis mesos.

2. Les faltes greus poden ésser sancionades amb les 
sancions següents:

a) Una multa d’entre 10.001 i 100.000 euros.

b) La clausura provisional, total o parcial, de l’establi-
ment, per un període màxim de vint-i-quatre mesos.

3. Les faltes lleus poden ésser sancionades amb multes 
de fins a 10.000 euros.

4. Les sancions establertes per a les faltes greus i molt 
greus, respectivament, poden ésser imposades conjun-
tament si el risc per a les persones o els béns ho exigeix.

Article 35. Graduació de sancions

1. Per a graduar les sancions, s’han de tenir en compte 
les circumstàncies següents:

a) La intencionalitat.

b) La reincidència.

c) El risc creat per a persones i béns.

d) Els danys o perjudicis causats a persones i béns.

e) L’afectació en l’actuació dels serveis d’extinció d’in-
cendis.

2. Als efectes d’aquesta secció, es considera reincidèn-
cia la comissió de més d’una infracció de la mateixa 

Secció cinquena. Règim sancionador

Article 31. Règim sancionador

L’incompliment del que estableix la normativa vigent en 
matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
pot constituir alguna de les infraccions tipificades per 
aquesta llei, sens perjudici del règim sancionador esta-
blert per altres normes de caràcter sectorial.

Article 32. Responsables

1. Són responsables de l’incompliment de la normativa 
en matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incen-
dis les persones físiques o jurídiques titulars dels esta-
bliments, o de les activitats que s’hi exerceixen, en què 
s’hagi detectat l’incompliment.

2. Són responsables solidaris del pagament de les san-
cions imposades les persones físiques o jurídiques que 
en el transcurs de la tramitació d’un procediment san-
cionador succeeixin, per qualsevol concepte, els titulars 
dels establiments o de les activitats.

Article 33. Infraccions

1. Les infraccions per incompliment de la normativa en 
matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
poden constituir faltes molt greus, greus o lleus.

2. Són faltes molt greus:

a) L’incompliment, una vegada iniciada l’activitat o 
l’ocupació corresponent, de qualsevol mesura de se-
guretat en cas d’incendi establerta pel projecte tècnic 
presentat per a obtenir la llicència o l’autorització pre-
ceptives de modificació significativa, o imposada per la 
llicència o l’autorització corresponents, quan afecti les 
condicions d’evacuació, si això comporta un risc per a 
la seguretat de les persones.

b) El bloqueig o mal funcionament de l’obertura de 
qualsevol element d’evacuació durant la permanència 
de personal o públic als establiments o edificis.

c) La negativa a permetre al personal que exerceix les 
funcions d’inspecció l’accés als establiments, les acti-
vitats o els edificis i la negativa a facilitar la funció 
d’inspecció.

d) L’incompliment de qualsevol norma, resolució o 
requeriment sobre seguretat en cas d’incendi dels es-
tabliments, les activitats, les infraestructures o els edi-
ficis que signifiqui un risc greu per a la seguretat de les 
persones.

3. Són faltes greus:

a) L’incompliment, una vegada iniciada l’activitat o 
l’ocupació corresponent, de qualsevol mesura de se-
guretat en cas d’incendi establerta pel projecte tècnic 
presentat per a obtenir la llicència o l’autorització de 
modificació significativa preceptives, o imposada per 
la llicència o l’autorització corresponents, quan afecti 
les condicions d’evacuació, si no comporta un risc per 
a la seguretat de les persones.

b) L’incompliment, una vegada iniciada l’activitat o 
l’ocupació corresponent, de qualsevol mesura de se-



22 de febrer de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 636

36

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

Article 39. Coordinació interadministrativa

La direcció general competent en matèria de prevenció 
i extinció d’incendis ha d’informar els ajuntaments de la 
tramitació i el resultat dels procediments sancionadors 
instruïts respecte dels establiments, les activitats, les 
infraestructures i els edificis que estiguin situats en llur 
terme municipal.

Títol V. De les entitats col·laboradores de l’Ad·
ministració en l’àmbit de la prevenció i la segu·
retat en matèria d’incendis

Capítol I. Disposicions generals

Article 40. Actuació per mitjà d’entitats col·
laboradores de l’Administració

1. L’Administració de la Generalitat pot exercir les se-
ves funcions de control preventiu sobre tot tipus d’esta-
bliments, activitats, infraestructures i edificis per mitjà 
de les entitats col·laboradores de l’Administració regu-
lades per aquest títol, sens perjudici del que estableix 
l’article 22.8.

2. L’Administració local que presta el servei de preven-
ció d’incendis també pot dur a terme les seves funcions 
de verificació establertes per l’article 8 per mitjà de les 
entitats col·laboradores de l’Administració regulades per 
aquest títol.

3. Les entitats col·laboradores de l’Administració en 
l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incen-
dis també duen a terme les altres funcions que aquesta 
llei o la normativa que la desenvolupa els atribueixin.

Article 41. Autorització d’entitats col·
laboradores de l’Administració en l’àmbit de la 
prevenció i la seguretat en matèria d’incendis

1. El departament competent en matèria de prevenció 
i extinció d’incendis, per mitjà de la direcció general 
corresponent, pot autoritzar entitats col·laboradores 
perquè actuïn en les tasques d’emissió d’informes tèc-
nics, certificacions i actes de verificació o control en 
l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’in-
cendis.

2. Les autoritzacions a què fa referència l’apartat 1 
s’han d’atorgar després de comprovar que els sol-
licitants compleixen els requisits de capacitat tècnica i 
solvència empresarial establerts per reglament, han de 
tenir caràcter temporal i, en el cas que els sol·licitants 
exerceixin llurs funcions de manera deficient, poden 
ésser revocades d’acord amb el que disposa el capítol 
V d’aquest títol.

3. Als efectes de l’article 40, només les entitats autorit-
zades d’acord amb el que estableix aquesta llei i la nor-
mativa reglamentària que la desenvolupa poden exercir 
funcions d’emissió d’informes tècnics, certificacions i 
actes de verificació o control en l’àmbit de la prevenció 
i la seguretat en matèria d’incendis.

naturalesa en el termini d’un any, sempre que hagi estat 
declarada per resolució ferma.

Article 36. Termini de correcció

1. Amb independència de la sanció que s’imposi, llevat 
de la clausura definitiva de l’establiment, la resolució 
sancionadora ha de concedir als infractors un termi-
ni determinat per tal que corregeixin el fet sancionat. 
Aquest termini ha d’ésser establert en funció de l’incom-
pliment o la deficiència acreditats.

2. Si, un cop transcorregut el termini a què fa referència 
l’apartat 1, no s’ha donat compte de la correcció com-
pleta a l’òrgan sancionador, aquest pot imposar multes 
coercitives periòdicament fins que el compliment de la 
normativa de prevenció i seguretat en matèria d’incen-
dis sigui efectiu.

3. Les multes coercitives s’han d’imposar amb una pe-
riodicitat igual al termini concedit per a corregir les 
deficiències o els incompliments detectats.

4. L’import de les multes coercitives ha d’ésser el se-
güent:

a) Per a les faltes molt greus, un import igual a una 
tercera part de la sanció principal imposada.

b) Per a les faltes greus, un import igual a una cinquena 
part de la sanció principal imposada.

c) Per a les faltes lleus, un import igual a una desena 
part de la sanció principal imposada.

Article 37. Procediment administratiu sancio·
nador

1. Per a tramitar el procediment sancionador regulat per 
aquesta secció, s’ha de seguir el que disposi la norma-
tiva vigent en matèria de procediment sancionador de 
l’Administració de la Generalitat.

2. En qualsevol moment del procediment l’òrgan que ha 
incoat el procediment pot adoptar, per si mateix o a pro-
posta de l’instructor o instructora, les mesures cautelars 
que estimi pertinents per a suprimir o minimitzar el risc 
per a persones i béns. Entre altres mesures, pot adoptar 
la clausura provisional, total o parcial, de l’establiment, 
la qual es pot prolongar durant el termini de tramitació 
del procediment sancionador.

Article 38. Òrgans competents per a tramitar i 
resoldre el procediment

1. Correspon a la persona titular de la direcció general 
competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis 
incoar els procediments sancionadors.

2. Correspon a la persona titular de la direcció ge-
neral competent en matèria de prevenció i extinció 
d’incendis imposar les sancions corresponents a les 
faltes lleus i greus i, si escau, acordar l’arxiu de les 
actuacions.

3. Correspon al conseller o consellera del departament 
competent en matèria de prevenció i extinció d’incen-
dis imposar les sancions corresponents a les faltes molt 
greus.



Núm. 636 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de febrer de 2010

37

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

Article 47. Manteniment dels requisits

1. Els requisits exigits i acreditats per a l’autorització de 
l’entitat s’han de mantenir al llarg de tot el període de 
vigència de l’autorització.

2. La pèrdua d’algun dels requisits desautoritza l’entitat 
per a continuar exercint les funcions per a les quals va 
ésser autoritzada.

Capítol III. Resolució de l’autorització

Article 48. Resolució de la sol·licitud d’auto·
rització

1. El procediment d’autorització fineix amb una resolu-
ció dictada per la persona titular de la direcció general 
competent en matèria de prevenció i extinció d’incen-
dis, la qual pot estimar o desestimar l’autorització sol-
licitada.

2. En cas que dins el termini establert per reglament 
no s’hagi dictat la resolució, s’entén que la sol·licitud 
d’autorització ha estat desestimada.

Article 49. Efectes de l’autorització

1. L’autorització faculta l’entitat per a dur a terme les 
funcions per a les quals ha estat efectivament autorit-
zada.

2. Les entitats autoritzades han de fer constar expres-
sament la condició d’entitats col·laboradores de l’Ad-
ministració en l’àmbit de prevenció i seguretat en cas 
d’incendi, en les actes, els informes, les certificacions 
i qualsevol altre document que emetin en virtut de llur 
condició d’entitats autoritzades.

Article 50. Vigència de l’autorització

El termini de vigència de l’autorització i els termes i les 
condicions de les possibles pròrrogues s’han d’establir 
per reglament.

Capítol IV. Supervisió, control i inspecció

Article 51. Supervisió, control i inspecció de l’ac·
tivitat de les entitats col·laboradores per part 
de l’Administració de la Generalitat

1. Per a corroborar que l’entitat autoritzada continua 
complint els requisits que van determinar-ne l’autorit-
zació, s’han de fer revisions periòdiques, d’acord amb 
el que s’estableix per reglament.

2. La direcció general competent en matèria de preven-
ció i extinció d’incendis pot inspeccionar en qualsevol 
moment les entitats col·laboradores de l’Administració 
en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’in-
cendis i supervisar-ne l’actuació.

Article 52. Suspensió de l’autorització

1. La suspensió de l’autorització a una entitat col-
laboradora de l’Administració es produeix a petició de 

Capítol II. Requisits de les entitats col·
laboradores de l’Administració en l’àmbit de la 
prevenció i la seguretat en matèria d’incendis

Article 42. Requisits de l’entitat

Les entitats que pretenguin ésser autoritzades pel de-
partament competent en matèria de prevenció i extinció 
d’incendis com a entitats col·laboradores d’aquest han 
de complir una sèrie de requisits materials, tècnics i 
de personal qualificat, de conformitat amb el que es-
tableixen aquesta llei i la normativa reglamentària que 
la desenvolupa.

Article 43. Requisits generals de l’entitat

Poden optar a ésser autoritzades com a entitats col-
laboradores de l’Administració en l’àmbit de la pre-
venció i la seguretat en matèria d’incendis les entitats 
públiques o privades que compleixen els requisits ad-
ministratius d’independència i imparcialitat, de com-
patibilitat, d’organització, de responsabilitat social en 
matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, 
de qualitat, de personal i de mitjans i equipaments, i 
també els altres requisits que s’estableixin.

Article 44. Requisits de personal

1. Les entitats col·laboradores de l’Administració de la 
Generalitat han de comptar amb el personal suficient i 
habilitat per l’Administració per a prestar les funcions 
per a les quals han estat autoritzades.

2. Un requisit indispensable per a poder obtenir la con-
dició de tècnic o tècnica habilitat és haver superat la 
formació específica que estableixi la direcció general 
competent en matèria de prevenció i extinció d’in -
cendis.

3. Correspon a la direcció general competent en matèria 
de prevenció i extinció d’incendis expedir l’habilitació 
per a dur a terme les funcions en l’àmbit de la prevenció 
i la seguretat en matèria d’incendis que s’atribueixin a 
aquestes entitats autoritzades.

4. Els requisits que s’han de complir i el procediment 
que cal seguir per a poder obtenir l’habilitació s’han 
d’establir per reglament.

Article 45. Retirada o pèrdua de la condició de 
tècnic o tècnica habilitat

La pèrdua d’algun dels requisits necessaris per a obtenir 
la condició de tècnic o tècnica habilitat o la constatació 
d’actuacions irregulars o mancades de rigor o de profes-
sionalitat pot comportar la retirada de l’habilitació, en 
els supòsits i d’acord amb el procediment i els efectes 
que s’estableixin per reglament.

Article 46. Requisits de mitjans materials

Les entitats col·laboradores de l’Administració de la 
Generalitat en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en 
matèria d’incendis han de disposar dels mitjans mate-
rials suficients per a desenvolupar les funcions per a les 
quals han estat autoritzades.
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i) Modificar els requisits i les condicions requerits per 
a obtenir l’autorització sense comunicar-ho immedia-
tament a la direcció general competent en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis.

j) No dur a terme una formació correcta dels tècnics de 
l’entitat, ni supervisar-ne ni controlar-ne les funcions 
per tal d’assegurar la qualitat de les tasques que aquests 
desenvolupen.

k) Utilitzar incorrectament la condició d’autoritzades.

l) No mantenir la confidencialitat sobre la informa-
ció obtinguda en les actuacions com a entitats col-
laboradores de l’Administració.

3. Són faltes lleus de les entitats col·laboradores:

a) Fer actuacions fora dels terminis legalment establerts 
o incomplir els terminis en el lliurament de documents.

b) Emetre informes o certificacions amb inexactituds 
lleus o sense rigor.

c) No mantenir actualitzats els procediments i els regis-
tres de les actuacions dutes a terme.

d) Cometre qualsevol altre incompliment lleu dels deu-
res que corresponguin a les entitats autoritzades.

Article 55. Sancions aplicables

1. Les sancions aplicables a les entitats que han comès 
una infracció de les tipificades per l’article 54 són les 
següents:

a) Les infraccions greus són sancionades amb una multa 
des de 60.001 fins a 300.000 euros i, si escau, amb la 
revocació de la condició d’autoritzades, que implica la 
impossibilitat de poder ésser autoritzades novament per 
un període màxim de deu anys.

b) Les infraccions lleus són sancionades amb una mul-
ta des de 500 fins a 60.000 euros i, si escau, amb la 
suspensió de l’autorització per un període màxim de 
sis mesos.

2. La imposició de qualsevol de les sancions establertes 
per aquest article no exclou la responsabilitat civil o 
penal dels sancionats, ni la possible indemnització per 
danys i perjudicis que se’ls pugui exigir.

Article 56. Òrgans competents

L’òrgan competent per a incoar el procediment sancio-
nador i per a imposar les sancions regulades per aquest 
capítol és la persona titular de la direcció general com-
petent en matèria de prevenció i extinció d’incendis.

Article 57. Criteris de graduació

1. Les sancions regulades per l’article 55 s’han de gra-
duar tenint en compte les circumstàncies següents:

a) El perjudici ocasionat amb l’activitat infractora.

b) El benefici derivat de l’activitat infractora.

c) La intencionalitat.

d) La reincidència.

l’entitat interessada, com a conseqüència de la sanció 
imposada per la comissió d’una infracció de les tipi-
ficades per l’article 54 o en compliment d’una mesura 
cautelar d’acord amb el que disposen els articles 59 i 60.

2. En cas que la suspensió de l’autorització hagi estat sol-
licitada per l’entitat col·laboradora, ha de tenir la durada 
que l’entitat hagi sol·licitat, que no pot ésser superior a 
un any.

3. En cas que la suspensió de l’autorització es produeixi 
com a conseqüència d’una resolució sancionadora, ha de 
tenir la durada que determini la dita resolució, d’acord 
amb el que disposa l’article 55.

4. En cas que la suspensió s’adopti com a mesura cau-
telar, aquesta n’ha de determinar l’abast i el termini, 
en funció de l’incompliment de què es tracti, tenint en 
compte que el període de suspensió no pot ésser supe-
rior a un any. La suspensió s’ha d’aixecar un cop hagin 
desaparegut les causes que la van motivar.

Capítol V. Règim sancionador aplicable a les en·
titats col·laboradores

Article 53. Règim sancionador

Les entitats col·laboradores de l’Administració en l’àm-
bit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis 
se sotmeten al règim sancionador que estableix aquesta 
llei.

Article 54. Infraccions

1. Les infraccions que poden cometre les entitats col-
laboradores es classifiquen en faltes greus i faltes lleus, 
d’acord amb la tipificació establerta pels apartats 2 i 3.

2. Són faltes greus de les entitats col·laboradores:

a) Dur a terme actuacions per a les quals no estan au-
toritzades.

b) Dur a terme actuacions havent modificat els requisits 
i les condicions necessaris per a aconseguir l’autorit-
zació.

c) Actuar per mitjà de persones no habilitades o em-
prant aparells, mitjans o equips no adequats o metodo-
logies incorrectes.

d) Negar-se, sense causa justificada, a facilitar la infor-
mació requerida per l’Administració o a col·laborar en 
les revisions i les inspeccions.

e) Obstaculitzar l’activitat d’inspecció de la direcció 
general competent en matèria de prevenció i extinció 
d’incendis.

f) No adoptar les mesures preventives i de correcció de 
desviacions que hagin estat acordades per la direcció 
general competent en matèria de prevenció i extinció 
d’incendis.

g) Emetre informes o certificacions amb inexactituds 
greus.

h) Negar-se injustificadament a fer actuacions per a les 
quals han estat autoritzades.
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Disposicions addicionals

Primera. Competències en prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis de l’Ajuntament de Bar·
celona

1. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord 
amb les competències que exerceix en virtut de la Llei 
22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona, de la resta de normativa aplicable en matèria 
de règim local i d’aquesta llei, verificar el compliment 
de les condicions de seguretat en cas d’incendi dels es-
tabliments, les activitats, les infraestructures i els edi-
ficis que es trobin en el seu terme municipal, inclòs el 
control preventiu en els supòsits a què fan referència els 
articles 23 i 24.

2. La verificació a què fa referència l’apartat 1 s’ha de 
fer d’acord amb el procediment establert per la norma-
tiva municipal corresponent.

Segona. Determinació dels procediments en el 
marc dels quals s’efectua la intervenció admi·
nistrativa en defecte de procediments específics

1. El règim d’intervenció administrativa dels establi-
ments, les activitats, les infraestructures i els edificis 
que estableixen les lleis reguladores dels diferents 
sectors materials de l’acció pública i que s’atribueix al 
municipi, s’ha de basar en el principi de simultaneïtat i 
coordinació, sense interdependències en la tramitació, 
per a garantir l’eficàcia en les resolucions.

2. Per tal de fer efectiu el principi d’harmonització de la 
legislació reguladora dels diferents sectors materials de 
l’acció pública que atribueix competències específiques 
d’intervenció administrativa als ens locals en matèries 
relacionades amb l’autorització d’activitats econòmi-
ques que no disposin d’un procediment específic per 
a efectuar l’autorització, la intervenció administrativa 
a què fa referència l’apartat 1 s’ha de dur a terme per 
mitjà d’un únic procediment marc que reculli aquestes 
matèries.

3. Mentre la reglamentació de règim local no articuli 
el procediment marc a què fa referència l’apartat 2, als 
efectes d’aquesta llei, són aplicables als procediments 
establerts pel Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, del 13 de 
juny, o a la norma que el substitueixi pel que fa a la 
regulació de l’activitat local d’ordenació i intervenció 
administrativa, respectant les atribucions per a l’ober-
tura d’establiments que fixa la legislació sectorial i la 
potestat reglamentària i d’autoorganització que corres-
pon als ens locals.

Tercera. Actuació única de control inicial

En els casos en què abans de l’inici d’una activitat o de 
la posada en funcionament d’un establiment s’hagi de 
dur a terme una intervenció de comprovació d’acord 
amb aquesta llei i, alhora, s’hagi de fer una actuació de 
control inicial d’acord amb la legislació de prevenció 
i control ambiental, els titulars de l’autorització o la 
llicència ambiental poden sol·licitar una única actuació 
de control d’una entitat col·laboradora de l’Adminis-

2. Als efectes d’aquest capítol, es considera reincidèn-
cia la comissió de més d’una infracció de la mateixa 
naturalesa en el termini d’un any, sempre que hagi estat 
declarada per resolució ferma.

Article 58. Persones responsables

Són responsables de les infraccions tipificades per 
aquest capítol les persones titulars de les entitats au-
toritzades.

Article 59. Mesures cautelars sense caràcter 
sancionador

A la vista del resultat d’una revisió o inspecció duta a 
terme a una entitat autoritzada, si es constata un incom-
pliment greu dels requisits d’autorització, l’inspector o 
inspectora ha de posar en coneixement de la direcció 
general competent en matèria de prevenció i extinció 
d’incendis els incompliments detectats, a fi que aquesta 
pugui acordar les mesures cautelars no sancionadores 
que estimi pertinents, fins i tot la suspensió temporal 
de l’autorització.

Article 60. Mesures cautelars en el marc del 
procediment sancionador

En el transcurs de la instrucció d’un procediment san-
cionador per infracció greu, es poden adoptar les me-
sures cautelars que es considerin pertinents, tals com 
la suspensió de l’autorització o qualsevol altra mesura 
adequada per a evitar o minimitzar el risc que es pugui 
derivar de la infracció.

Article 61. Procediment sancionador

Per a la tramitació de les sancions establertes per aques-
ta llei s’aplica el règim sancionador general de l’Admi-
nistració de la Generalitat.

Capítol VI. Registre d’entitats col·laboradores 
de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la 
seguretat en matèria d’incendis

Article 62. Registre

1. Es crea el Registre d’entitats col·laboradores de l’Ad-
ministració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en 
matèria d’incendis, en el qual s’han d’inscriure les en-
titats regulades per aquest títol.

2. El registre a què fa referència l’apartat 1 té caràcter 
públic i s’adscriu a la direcció general competent en 
matèria de prevenció i extinció d’incendis.

3. L’estructura i el funcionament del Registre s’ha d’es-
tablir per reglament.

Article 63. Dades de caràcter personal

El tractament de les dades de caràcter personal con-
tingudes en el Registre d’entitats col·laboradores de 
l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la segu-
retat en matèria d’incendis s’ha de fer d’acord amb el 
que estableix la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal.
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a la normativa que sigui aplicable en el moment de la 
presentació de la sol·licitud.

Disposició derogatòria

Resta derogat el Decret 241/1994, del 26 de juliol, so-
bre condicionaments urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, complementaris de la NBE-
CPI/91.

Disposicions finals

Primera. Actualització de les sancions

Les quanties de les sancions fixades per aquesta llei 
s’han d’actualitzar mitjançant llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al cap de dos mesos d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Annex 1. Supòsits sotmesos al control preventiu 
de l’Administració de la Generalitat

1. Establiments d’ús docent, si tenen una alçada d’evacu-
ació de més de 15 m o una superfície superior als 2.000 
m² construïts, o als 300 m² en el cas de les escoles bressol.

2. Establiments d’ús sanitari de caràcter ambulatori, 
si tenen una alçada d’evacuació de més de 15 m i una 
superfície per planta superior als 750 m² construïts.

3. Establiments d’ús hospitalari, d’acord amb el Codi 
tècnic de l’edificació.

4. Establiments d’ús residencial públic, d’acord amb el 
Codi tècnic de l’edificació si tenen un nombre de places 
superior a 20.

5. Establiments d’ús comercial, tant locals individuals 
com conjunts de locals comercials, si tenen una super-
fície total construïda superior a 750 m² i estan situats 
sota edificis de qualsevol ús, i tots els que tinguin una 
superfície total construïda superior als 2.000 m².

6. Càmpings situats a menys de 500 m de terreny fo-
restal.

7. Establiments d’ús industrial, d’acord amb el que esta-
bleixen la taula i les especificacions de l’annex 2.

8. Establiments subjectes a la normativa d’accidents 
greus en els quals intervinguin substàncies perilloses.

9. Túnels de carretera i ferroviaris, a partir de 400 m 
de longitud.

10. Carreteres i línies ferroviàries, d’acord amb el que 
s’estableixi per reglament.

11. Ports i aeroports.

12. Línies aèries de conducció elèctrica d’alta tensió 
instal·lades en sòl no urbà.

tració per tal d’acreditar el compliment dels requisits 
exigibles en matèria de prevenció i seguretat en cas 
d’incendi i les determinacions ambientals exigibles.

Quarta. Modificació de la Llei 3/1998, del 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l’Adminis·
tració ambiental

1. La intervenció administrativa en prevenció i segu-
retat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis resta fora dels procediments 
d’autorització, llicència, comunicació, control, inspecció 
i sanció establerts per la Llei 3/1998, del 27 de febrer, 
de la intervenció integral de l’Administració ambiental, 
i se subjecta a la regulació establerta per la present llei.

2. Resten expressament suprimides les referències a la 
prevenció d’incendis fetes per la Llei 3/1998, als articles 
12.c, 14.1.c, 15.3, 17.1, 18.2, 20, 22.2, 25.a, 25.b, 27.1.b, 
29.1, 29.2, 33, 37.1 i 37.2.f.

Cinquena. Determinació de la normativa tècnica 
aplicable al sistema de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis

Als efectes de l’aplicabilitat del sistema de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis establert per aquesta llei 
i les normes que la desenvolupin de conformitat amb 
els articles 8, 14, 15 i 16, als establiments, les activi-
tats, les infraestructures i els edificis inclosos en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta llei, tant pel que fa a noves cons-
truccions com a obres de reforma de les existents, els 
és exigible el compliment de la normativa tècnica en 
matèria de seguretat en cas d’incendi vigent la data de 
sol·licitud de la llicència d’obres.

Disposicions transitòries

Primera. Règim transitori amb relació a les enti·
tats col·laboradores de l’Administració

1. Les entitats col·laboradores de l’Administració en 
matèria de medi ambient i habitatge acreditades per a 
actuar en l’àmbit de prevenció d’incendis a l’empara 
del Decret 170/1999, del 29 de juny, i les seves normes 
de desplegament, poden desenvolupar provisionalment 
les funcions que aquesta llei atribueix a les entitats col-
laboradores de l’Administració en matèria de prevenció 
i seguretat en cas d’incendi fins al termini que indiqui el 
reglament de desenvolupament d’aquesta llei o fins que 
fineixi el període de vigència de l’acreditació concedida, 
si aquest termini venç amb anterioritat.

2. Un cop transcorregut el termini a què fa referèn-
cia l’apartat 1, les entitats que vulguin esdevenir col-
laboradores de l’Administració en matèria de prevenció 
i seguretat en matèria d’incendis han d’ésser autoritzades 
d’acord amb el procediment que estableix aquesta llei.

Segona. Procediments en tramitació abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei

Els procediments en tramitació de nous establiments, 
activitats, infraestructures i edificis que s’hagin iniciat 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei se sotmeten 



Núm. 636 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de febrer de 2010

41

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

13. Subestacions elèctriques.

14. Instal·lacions de conducció de gasos i líquids infla-
mables i combustibles.

15. Edificis d’una alçada d’evacuació igual o superior a 
28 m, independentment de l’ús a què estiguin destinats.

16. Establiments d’espectacles públics.

17. Establiments d’activitats recreatives o de pública 
concurrència, d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació, 
de més de 500 m2 de superfície o amb un aforament de 
més de 500 persones.

18. Establiments destinats a l’aparcament de vehicles 
sota un edifici amb una superfície superior als 750 m2.

19. Establiments destinats a l’aparcament de vehicles 
amb una superfície superior als 2.000 m2 o de dues o 
més plantes sota rasant.

20. Establiments o edificis singulars: centres peniten-
ciaris.

21. Àrees d’estacionament per al transport de mercade-
ries perilloses per carretera i ferrocarril.

22. Estacions i intercanviadors de transport terrestre 
situats en plantes sota rasant i els de més de 500 per-
sones d’ocupació.

23. Establiments i instal·lacions subjectes a la normativa 
d’accidents greus en els quals intervinguin substàncies 
explosives.

Annex 2. Establiments d’ús industrial sotmesos 
al control preventiu de l’Administració de la 
Generalitat

 Tipus Av Tipus Ah Tipus B Tipus C Tipus D Tipus E

Risc baix1, 2 > 500 m2 > 1.500 m2 > 1.500 m2 En cap cas En cap cas En cap cas
Risc mitjà1, 2 Sempre Sempre Sempre > 5.000 m2 En cap cas En cap cas
Risc alt1, 2 No admès No admès Sempre > 2.500 m2 En cap cas En cap cas
 s/RSCIEI3 s/RSCIEI

1. Nivell de risc intrínsec (baix, mitjà o alt) d’acord amb les definicions establertes pel Reglament de seguretat contra incendis en establiments 
industrials, aprovat pel Reial decret 2267/2004, del 3 de desembre.

2. Les superfícies indicades corresponen a superfícies construïdes.

3. Reial decret 2267/2004, del 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.

Característiques amb relació a l’entorn

Tipus Av: l’establiment industrial ocupa parcialment 
un edifici de disposició vertical que té, a més, altres 
establiments, siguin o no d’ús industrial, que ocupen 
plantes superiors o inferiors.

Tipus Ah: l’establiment industrial ocupa parcialment 
un edifici de disposició horitzontal que té, a més, altres 
establiments, siguin o no d’ús industrial. 

Tipus B: l’establiment industrial ocupa totalment un 
edifici adossat a altres edificis, o està separat d’altres 
edificis d’altres establiments per una distància igual o 
inferior a tres metres, tant si aquests són d’ús industrial 
com si tenen altres usos. 
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Llei	de	pesca	i	acció	marítimes
Tram. 200-00047/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 70, 10.02.2010, DSPC-P 108

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 10 de 
febrer de 2010, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca referent al Projecte de 
llei de pesca i d’acció marítima (tram. 200-00047/08) i 
les esmenes reservades pels grups parlamentaris.

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

Llei de pesca i acció marítimes

Preàmbul

Després de més de vint anys de vigència, la Llei 1/1986, 
del 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya, ha 
esdevingut un instrument legal insuficient davant els 
canvis substancials operats els darrers anys en el marc 
normatiu que condiciona la legislació de la Generalitat 
en aquesta matèria i l’evolució del sector pesquer i de 
les altres activitats marítimes a Catalunya.

El marc normatiu de referència obligada de la legislació 
pesquera de la Generalitat ha estat profundament alterat 
per la reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
per la normativa de la Unió Europea més recent sobre 
pesca i per la legislació bàsica de l’Estat reguladora 
d’aquesta matèria.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Gene-
ralitat la competència exclusiva en matèria d’activitats 
marítimes i de pesca marítima i recreativa en aigües 
interiors, i la competència compartida en matèria d’or-
denació del sector pesquer (article 119), que inclou la 
capacitat de determinar els objectius als quals es des-
tinen les subvencions de l’Estat i de la Unió Europea, 
en les matèries de competència exclusiva, i també de 
concretar normativament els objectius i completar-ne 
la regulació en les matèries de competència comparti-
da com és l’ordenació del sector pesquer (article 114). 
També atribueix a la Generalitat, entre altres matèries 
que incideixen en la pesca, la competència exclusiva en 
matèria de corporacions de dret públic representatives 
d’interessos econòmics i professionals (article 125) i 
sobre denominacions d’origen i d’altres mencions de 
qualitat (article 128).

D’altra banda, l’Estatut també destaca la necessitat de 
promoure un ús racional i sostenible dels recursos na-
turals (articles 27 i 46), i d’una distribució de la renda 

Tipus C: l’establiment industrial ocupa totalment 
un edifici o, si escau, diversos edificis, i està separat 
de l’edifici més pròxim d’altres establiments per una 
distància superior a tres metres; aquesta distància ha 
d’estar lliure de mercaderies combustibles o elements 
intermedis susceptibles de propagar un incendi. 

Tipus D: l’establiment industrial ocupa un espai obert, 
pot estar totalment cobert i alguna de les seves façanes 
manca totalment de tancament lateral. 

Tipus E: l’establiment industrial ocupa un espai obert, 
pot estar parcialment cobert (fins a un 50 per cent de la 
seva superfície) i alguna de les seves façanes en la part 
coberta manca totalment de tancament lateral. 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2010

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual
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de contractació. El mateix article 119 del text estatutari 
reconeix la competència exclusiva de la Generalitat en 
matèria de pesca marítima i recreativa en aigües inte-
riors, en la regulació i la gestió dels recursos pesquers, 
i en matèria d’activitats marítimes, que inclou en tot 
cas la regulació i la gestió del marisqueig i l’aqüicultu-
ra, l’establiment de les condicions per a practicar-los, 
i també la regulació i la gestió dels recursos i de les 
instal·lacions destinades a aquestes activitats, el busseig 
professional i la formació i les titulacions en matèria 
d’activitats d’esbarjo.

En el marc i en desenvolupament i aplicació de la 
normativa abans esmentada, aquesta llei ofereix una 
regulació general i sistemàtica de la pesca, tant en el 
vessant professional, com en el recreatiu, i de les al-
tres activitats humanes que tenen lloc en el medi marí. 
Concretament, aquesta regulació inclou la pesca, el 
marisqueig, l’aqüicultura, l’ordenació del sector pes-
quer, la comercialització dels productes i les activitats 
recreatives nàutiques.

Entre els objectius o les finalitats generals de la Llei, es 
poden posar en relleu els següents: l’explotació racional, 
responsable i sostenible dels recursos marins; l’adaptació 
de la flota als recursos existents i el millorament de la 
productivitat i de les condicions de treball; el foment i 
el millorament de l’aqüicultura; la diversificació de les 
activitats pesqueres; el comerç responsable dels produc-
tes del mar; la formació i la capacitació de les persones 
dedicades a activitats pesqueres o marítimes; la promo-
ció de la innovació i de la recerca, i la participació dels 
diferents col·lectius que integren el sector pesquer.

Aquesta llei s’estructura en nou títols, amb els eixos 
bà sics de contingut que s’indiquen tot seguit.

El títol preliminar estableix l’objecte, l’àmbit competen-
cial i d’actuació de la Llei, les definicions dels conceptes 
emprats, als efectes de la Llei, i les finalitats que aquesta 
persegueix.

El títol I regula la pesca marítima en aigües interiors i el 
marisqueig, tant en el vessant professional com en el de 
la pesca recreativa. En aquesta qüestió, la finalitat bàsi-
ca de la Llei és fer compatibles les activitats pesqueres 
amb la protecció i la regeneració dels recursos pesquers. 
Per a assolir aquest objectiu, la Llei defineix diverses 
figures de protecció i, amb caràcter general, sotmet tota 
pràctica de pesca o de marisqueig a l’obtenció de la 
llicència o l’autorització corresponent, i estableix els 
trets essencials del règim jurídic.

El títol II té per objecte l’aqüicultura, pràctica que s’ha 
desenvolupat notablement els darrers anys. Un primer 
objectiu de la Llei amb relació a aquesta qüestió és es-
tablir uns criteris elementals de planificació territorial, 
per tal que l’Administració pugui assenyalar els àmbits 
idonis per a l’aqüicultura i per a poder protegir-la. En 
segon lloc, la Llei també estableix el règim aplicable 
a les autoritzacions i les concessions a les quals resta 
sotmesa aquesta pràctica, i també les mesures de pro-
moció i foment que li són aplicables. En aquest títol 
s’ha mantingut la regulació que estableix l’article 8 de 
la Llei 1/1986, del 25 de febrer, de pesca marítima de 
Catalunya, pel que fa al cànon d’ocupació.

personal i territorial més equitativa, la formació i la 
seguretat dels treballadors, el desenvolupament de l’ac-
tivitat empresarial i la participació en els afers públics 
de les organitzacions sindicals i empresarials i de les 
organitzacions professionals i econòmiques represen-
tatives d’interessos col·lectius (article 45), qüestions 
que s’han de tenir en compte a l’hora de regular les 
activitats pesqueres i l’ordenació i la modernització 
d’aquest sector.

En el vessant del dret europeu, cal destacar que la legis-
lació i les polítiques pesqueres internes dels estats mem-
bres de la Unió Europea estan fortament condicionades 
per la política pesquera comuna i per la normativa de la 
Unió Europea que en deriva. Han estat diverses les dis-
posicions dictades els darrers anys per les institucions 
europees amb relació a aquesta matèria, entre les quals 
cal posar en relleu les següents:

– El Reglament (CEE) núm. 2847/93 del Consell, del 
12 d’octubre de 1993, pel qual s’estableix un règim de 
control aplicable a la política comuna de pesca, amb 
l’objectiu de garantir el compliment de la normativa de 
la política pesquera comuna en els àmbits de les mesures 
de conservació i gestió dels recursos, les mesures estruc-
turals i les mesures de l’organització comuna de mercats.

– El Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell, del 17 
de desembre de 1999, pel qual s’estableix l’organització 
comuna de mercats en el sector dels productes de la pes-
ca i de l’aqüicultura, que determina un règim de preus 
i d’intercanvis comercials i estableix normes comunes 
en matèria de competència.

– El Reglament (CE) núm. 2371/2002 del Consell, del 
20 de desembre de 2002, sobre la conservació i l’ex-
plotació sostenible dels recursos pesquers en virtut de 
la política pesquera comuna, que ha esdevingut el nou 
marc normatiu bàsic de la política comuna de pesca en 
l’àmbit de la conservació, la gestió i l’explotació dels 
recursos aquàtics.

– El Reglament (CE) núm. 1198/2006 del Consell, del 
27 de juliol de 2006, relatiu al Fons europeu de pesca, 
que fixa els objectius, els criteris i els procediments 
d’intervenció pública en aquest sector, amb la finalitat 
de modernitzar-lo i de donar-li una dimensió òptima, 
que condiciona decisivament les polítiques i les actuaci-
ons dels estats membres i de llurs institucions internes, 
i el Reglament (CE) núm. 1967/2006 del Consell, del 
21 de desembre de 2006, relatiu a les mesures de gestió 
per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers al 
mar Mediterrani i pel qual es modifica el Reglament 
(CEE) núm. 2847/93 i es deroga el Reglament (CE) 
núm. 1626/94 del Consell.

La Llei estatal 3/2001, del 26 de març, de pesca ma-
rítima de l’Estat, ofereix una regulació molt detallada 
d’aquesta matèria i és aplicable en els termes de l’article 
119 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que atribu-
eix a la Generalitat la competència compartida en matè-
ria d’ordenació del sector pesquer, la qual inclou, en tot 
cas, l’ordenació i les mesures administratives d’execució 
relatives a les condicions professionals per a l’exercici 
de la pesca, la construcció, la seguretat i el registre ofi-
cial de vaixells, les confraries de pescadors i les llotges 
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de desenvolupament i transferència tecnològica en les 
matèries regulades per la Llei.

El títol VII regula les activitats marítimes, concepte que 
inclou tant les activitats nauticorecreatives, de lleure 
o esbarjo, com les subaquàtiques. La Llei estableix la 
tipologia d’activitats marítimes i les normes relatives a 
l’ordenació i la gestió d’aquestes activitats, mitjançant 
els centres que les han de canalitzar, amb la finalitat 
d’assegurar que siguin plenament respectuoses amb el 
medi marí, els recursos naturals, el patrimoni cultural 
subaquàtic i la seguretat de les persones.

Finalment, el títol VIII regula la funció inspectora i es-
tableix el règim d’infraccions i sancions que ha de servir 
per a garantir el compliment efectiu de les disposicions 
d’aquesta llei. Es tracta d’una regulació molt extensa, 
principalment pel fet que, per a una sistemàtica millor i 
més ponderada, i també per a una millor comprensió, es 
formula una regulació diferenciada de les infraccions i 
de les sancions, segons si tenen per objecte la pesca pro-
fessional, la pesca recreativa, l’aqüicultura, l’ordenació 
del sector pesquer o les activitats marítimes.

Títol preliminar

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és regular les matèries següents:

a) La pesca marítima professional i recreativa.

b) La pesca professional en aigües continentals.

c) El marisqueig.

d) L’aqüicultura.

e) El sector pesquer.

f) Les activitats marítimes.

g) La capacitació, la formació professional i la forma-
ció nauticorecreativa per a l’exercici de les activitats 
marítimes.

h) La recerca, el desenvolupament i la transferència tec-
nològica en l’àmbit d’actuació d’aquesta llei.

i) El règim de control i sancionador en l’àmbit d’actu-
ació d’aquesta llei.

Article 2. Àmbit

Les disposicions d’aquesta llei es refereixen a l’àmbit 
d’actuació que correspon al departament competent en 
matèria de pesca i acció marítimes i s’apliquen en el 
marc dels principis de col·laboració i coordinació inter-
administratives i de respecte al repartiment competen-
cial entre els diversos departaments de la Generalitat i 
entre les administracions i els organismes amb compe-
tències sobre la pesca i l’acció marítimes i l’Adminis-
tració hidràulica.

Article 3. Definicions

Als efectes d’aquesta llei, s’estableixen les definicions 
següents:

Quant a l’eix central de la Llei, el títol III regula el 
sector pesquer, és a dir, els professionals, la flota i les 
infraestructures pesqueres. Amb relació als profes-
sionals, la Llei estableix els requisits exigibles per a 
l’exercici professional de la pesca i les organitzacions 
i les entitats en què s’organitzen els professionals i les 
empreses del sector: confraries, organitzacions de pro-
ductors i organitzacions sindicals i empresarials. Amb 
relació a la flota pesquera, l’objectiu principal de la Llei 
és establir el règim i els procediments que han de fer 
possible la modernització de les embarcacions i que, 
al mateix temps, han de garantir-ne les condicions de 
seguretat i de qualitat. Amb aquesta finalitat, no hi ha 
dubte que hi tenen un paper molt important els ajuts 
per al desenvolupament del sector pesquer, amb relació 
al objectius, la gestió i l’objecte, tot d’acord amb la 
normativa de la Unió Europea, que és molt detallada 
en aquesta qüestió.

La Llei també regula, dins el sector pesquer, la comer-
cialització dels productes de la pesca, amb la doble 
finalitat de controlar i garantir l’exercici responsable 
d’aquestes activitats i de promoure la participació dels 
productors en la comercialització de la pesca i la qua-
litat i la sostenibilitat de l’oferta de productes pesquers.

Aquesta finalitat de promoure la participació dels pro-
ductors en la comercialització de la pesca, cal dur-la a 
terme seguint els canals de comercialització existents, 
amb transparència, amb el màxim respecte a les nor-
mes de la lliure competència per tots els agents que hi 
intervenen i amb el màxim respecte a les normes que 
regulen el sector.

El títol IV té l’objecte d’establir i regular el Registre 
de Pesca i Aqüicultura de Catalunya. La Llei opta per 
instituir un únic registre, en el qual han de constar, amb 
les seccions o l’estructura que es determini per regla-
ment, les embarcacions, els professionals, les llicències 
i les entitats i organitzacions representatives del sector 
pesquer. Amb aquesta estructura es vol assegurar una 
coordinació i una integració millors de totes les dades 
públiques sobre l’activitat pesquera.

El títol V regula el Consell de Pesca i Afers Marítims 
de Catalunya, que és qualificat com a òrgan de partici-
pació, assessorament i consulta, i que integra en un únic 
organisme d’aquesta naturalesa, a més de representants 
de l’Administració, el sector pesquer, les federacions 
esportives d’activitats aquàtiques i representants del sec-
tor de la distribució i la comercialització i de l’àmbit 
científic i acadèmic, entre altres.

El títol VI té l’objecte de regular la formació nautico-
pesquera, que és un aspecte fonamental per a la mo-
dernització del sector pesquer i per a una pràctica res-
ponsable i sostenible de les activitats pesqueres i de les 
nauticorecreatives. Un element fonamental d’aquesta 
regulació és l’Escola de Capacitació Nauticopesquera 
de Catalunya, responsable d’organitzar activitats de 
formació i de capacitació professional en aquest àmbit, 
de tramitar l’expedició de les titulacions que habiliten 
per a exercir les activitats regulades per aquesta llei, 
que seran emeses pel departament competent en ma-
tèria de pesca i acció marítimes i de promoure accions 
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es mesuren, s’envasen i s’embalen mol·luscs vius aptes 
per al consum humà.

m) Diversificació econòmica del sector pesquer: totes 
les activitats vinculades totalment o parcialment amb 
la pesca marítima i l’aqüicultura que permeten millorar 
o complementar les rendes de les persones que integren 
el sector pesquer, com ara el turisme pesquer i l’aqüi-
cultura.

n) Embarcació de pesca recreativa: l’embarcació que té 
llicència per a la pesca marítima recreativa i que figura 
en el cens d’embarcacions de pesca recreativa.

o) Escull artificial: el conjunt d’elements o mòduls cons-
tituïts per diferents materials inerts que es distribueixen 
sobre una superfície delimitada del fons marí amb la 
finalitat d’afavorir l’augment de les produccions dels 
recursos marins o de protegir uns espais determinats, o 
amb ambdues finalitats.

p) Esforç pesquer: la intensitat amb la qual s’exerceix 
l’activitat pesquera, mesurada amb la capacitat d’una 
embarcació, segons la potència i l’arqueig, el temps 
d’activitat i altres paràmetres que puguin incidir en 
la intensitat de la pesca. L’esforç pesquer d’un conjunt 
d’embarcacions és la suma de l’esforç pesquer de totes 
elles.

q) Establiment d’aqüicultura: tot artefacte surant, fix o 
de fons; les extensions d’aigua de mar o salobre i llurs 
fons, o d’aigua dolça, submergits i intermareals, acota-
des o tancades parcialment o totalment per accidents 
naturals o procediments artificials, i les instal·lacions 
situades en terra ferma la finalitat de les quals són els 
cultius o l’estudi, la recerca o l’experimentació sobre 
els cultius.

r) Marisqueig: l’exercici de l’activitat extractiva a peu o 
amb embarcació, tant en aigües interiors com en aigües 
exteri ors, destinada de manera preferent i amb arts se-
lectius i específics a la captura d’exemplars d’una vari-
etat o més d’espècies de mol·luscs, crustacis, tunicats, 
equinoderms i altres invertebrats marins. No és maris-
queig a peu l’activitat de recol·lecció que es duu a terme 
en establiments d’aqüicultura.

s) Parc de cultiu de mol·luscs: l’espai assenyalat fora 
dels bancs de cultiu de mol·luscs on, amb tècniques de 
cultiu adequades, es permet exercir l’activitat de cultiu 
de mol·luscs.

t) Pesca costanera: l’exercici de la pesca marítima pro-
fessional amb embarcació, amb marees de duració in-
ferior a vint-i-quatre hores.

u) Pesca marítima: l’extracció o la temptativa d’extra-
cció de recursos marins en aigües interiors, i també la 
de crustacis o mol·luscs, feta des d’una embarcació o 
no, amb arts, ormeigs i estris propis de la pesca. Resten 
excloses d’aquesta definició les activitats de marisqueig 
i d’aqüicultura.

v) Pesca marítima recreativa: l’exercici de l’activitat 
extractiva que es porta a terme per esplai o per esport, 
sense ànim de lucre ni interès comercial, i sense que 
les captures obtingudes puguin ésser objecte de venda 
o transacció.

a) Aigües continentals: tots els rius, els rierols, els es-
tanys, les basses, els llacs, els canals, els embassaments 
i altres aigües o trams, d’origen natural o d’origen ar-
tificial, dolces, salabroses o salades, de caràcter públic 
o privat, que es localitzin dins els límits territorials de 
Catalunya i que es trobin en terra ferma. En el cas de la 
desembocadura d’un riu, s’entén que són aigües conti-
nentals les que es troben dins la línia recta imaginària 
que uneix els punts exteriors en terra ferma de llurs 
ribes.

b) Aigües exteriors: les aigües marítimes sota la juris-
dicció i la sobirania espanyoles situades per fora de les 
línies de base establertes per l’Estat.

c) Aigües interiors: les aigües marítimes situades a 
l’interior de les línies de base establertes per l’Estat, 
d’acord amb el dret internacional, per a mesurar el mar 
territorial, i les situades a l’interior de ports i marines. 
En el cas de la desembocadura d’un riu, s’entén que 
són aigües interiors les que estan fora de la línia recta 
imaginària que uneix els punts exteriors en terra ferma 
de llurs ribes, sempre que no siguin aigües exteriors.

d) Aqüicultura: les tasques, tant en aigües interiors com 
exteriors i continentals, relacionades amb la reproduc-
ció o l’engreix, en cada una de les fases de creixement, 
d’exemplars d’una espècie aquàtica o de diverses, por-
tades a terme en instal·lacions establertes amb aquestes 
finalitats.

e) Arqueig d’una embarcació: arqueig brut d’acord amb 
la definició de l’article 4 del Reglament (CEE) núm. 
2930/86 del Consell, del 22 de desembre, modificat pel 
Reglament (CEE) núm. 2359/94 del Consell, del 22 de 
desembre. Es mesura en tones d’arqueig brut (TAB), 
també indicat com a GT (gross tonnage).

f) Art o ormeig de marisqueig: tot tipus de xarxa, estri 
o aparell selectiu que pugui ésser emprat per a capturar 
espècies pròpies del marisqueig.

g) Art o ormeig de pesca: tot tipus de xarxa, estri o 
aparell que pugui ésser emprat per a capturar espècies 
pròpies de la pesca marítima i de la pesca en aigües 
continentals.

h) Art o ormeig de pesca professional: tot tipus d’art 
o ormeig de pesca que es destini preferentment a la 
captura de recursos pesquers amb finalitats economi-
coproductives i comercials.

i) Cens de flota pesquera professional i recreativa ope-
rativa: el cens d’embarcacions de pesca marítima que 
poden exercir l’activitat pesquera tant en aigües interiors 
com en aigües exteriors.

j) Cens de flota pesquera total operativa: la suma de la 
flota pesquera professional i de la recreativa.

k) Centre de depuració: l’establiment que disposa de 
tancs alimentats amb aigua de mar neta en el qual es 
mantenen els mol·luscs bivalves vius durant el temps ne-
cessari per a reduir-ne la contaminació amb la finalitat 
de fer-los aptes per al consum humà.

l) Centre d’expedició: l’establiment terrestre o surant en 
el qual es reben, es condicionen, es renten i es netegen, 
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Article 5. Finalitats

Aquesta llei té les finalitats següents:

a) Vetllar per l’explotació racional i responsable dels 
recursos marins, afavorir-ne el desenvolupament sos-
tenible i adoptar les mesures necessàries per a protegir 
i regenerar aquests recursos i llur ecosistema, amb res-
pecte a la normativa ambiental i fomentar la coordina-
ció amb els organismes i administracions competents 
en la matèria.

b) Adaptar l’esforç pesquer de la flota a la situació dels 
recursos marins.

c) Millorar les condicions de les activitats pesqueres.

d) Fomentar el millorament de les estructures produc-
tives i de comercialització del sector, per tal d’afavorir-
ne l’aprofitament i incrementar el valor dels productes 
pesquers, marisquers i aqüícoles.

e) Promoure la creació i el millorament de la producti-
vitat de les instal·lacions d’aqüicultura.

f) Fomentar la diversificació econòmica del sector pes-
quer.

g) Promoure la capacitació i la qualificació dels pro-
fessionals del sector mitjançant la formació inicial i 
continuada i llur adaptació als canvis tecnològics, orga-
nitzatius i sociolaborals.

h) Promoure la incorporació de les dones al sector pes-
quer.

i) Fomentar l’exercici del comerç responsable dels pro-
ductes de la pesca.

j) Regular l’exercici de les activitats marítimes recre-
atives.

k) Establir mecanismes de participació del sector pes-
quer, de les entitats relacionades amb aquest sector i 
amb la pesca marítima recreativa, i de les entitats am-
bientalistes i de recerca.

l) Fomentar la recerca, el desenvolupament i la transfe-
rència tecnològica amb relació a les activitats pesqueres, 
les activitats de la indústria alimentària derivada direc-
tament de la pesca i les activitats per a la conservació 
dels recursos marins i de llur ecosistema.

m) Promoure la viabilitat socioeconòmica de l’activitat 
dels pescadors professionals.

n) Promoure la creació de zones de protecció com a eina 
de gestió pesquera i de recuperació dels ecosistemes 
degradats.

o) Fomentar i protegir els arts de pesca tradicionals.

Article 6. Actuacions en l’àmbit de la pesca i l’ac·
ció marítimes en espais naturals protegits

L’aprovació de plans, programes, directrius, projectes 
i activitats a què fa referència aquesta llei, que afectin 
els espais naturals protegits, declarats de conformitat 
amb la normativa vigent, correspon al departament 
competent en matèria de pesca i acció marítimes, amb 
l’informe preceptiu del departament competent en ma-
tèria de medi ambient.

w) Pesca professional: l’exercici de l’activitat extractiva 
en aigües marítimes i continentals destinada a capturar 
recursos pesquers amb finalitats economicoproductives 
i comercials.

x) Pescador professional: la persona que exerceix la 
pesca professional amb la titulació i la capacitació perti-
nents i que obté una part substancial de les seves rendes 
de l’activitat de la pesca.

y) Pla de viabilitat: el document que estableix el marc 
d’actuacions que cal dur a terme per a assegurar la con-
tinuïtat de les empreses i els projectes als quals s’aplica.

z) Port base: el port des del qual una embarcació fa 
la major part de les activitats de sortida al calador, de 
despatx i de comercialització de les captures.

a’) Port de desembarcament: el port on es desembar-
quen els productes que procedeixen de la pesca, del 
marisqueig o de l’aqüicultura.

b’) Primera venda: la transacció comercial que es fa 
per primera vegada dins el territori de la Unió Europea 
i en la qual s’acredita documentalment el preu del pro-
ducte, d’acord amb la normativa sobre comercialització 
i identificació.

c’) Productes pesquers: els productes que procedeixen 
de la pesca extractiva, del marisqueig i de l’aqüicultu-
ra, vius, frescos, refrigerats, congelats o ultracongelats, 
sense transformar o transformats a bord o en instal-
lacions d’aqüicultura, envasats o sense envasar.

d’) Punt de primera venda: el lloc on es fa la primera 
venda o la primera transacció econòmica dels productes 
pesquers, un cop desembarcats i descarregats en ter-
ritori de Catalunya, que inclou les importacions i que 
s’aplica als productes de la pesca i del marisqueig, sigui 
quina en sigui la modalitat de transacció.

e’) Recursos marins: tots els organismes vius, tant els 
animals com els vegetals, que poblen una àrea marina o 
salobre, de manera temporal o permanent, en qualsevol 
de les fases de llur cicle biològic, i que són autorenova-
bles en funció de l’existència del recurs mateix.

f’) Sector pesquer professional: el sector econòmic que 
inclou totes les activitats de producció, comercialització 
i transformació dels productes de la pesca i de l’aqüicul-
tura i les de diversificació econòmica.

g’) Sector pesquer recreatiu: el sector econòmic que 
inclou totes les activitats relacionades directament i in-
directament amb la pesca marítima recreativa.

h’) Embarcació de pesca professional activa: l’embar-
cació que, de conformitat amb la llicència atorgada per 
l’òrgan que en té la competència, exerceix l’activitat 
pesquera o marisquera de manera continuada, reitera-
da i ininterrompuda, és a dir, que no ha interromput 
voluntàriament l’activitat durant el període de dos anys.

Article 4. Tractament del gènere en les denomi·
nacions referides a persones

En aquesta llei, s’entén que les denominacions en gènere 
masculí referides a persones inclouen dones i homes, 
llevat que del context se’n dedueixi el contrari.



Núm. 636 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de febrer de 2010

47

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

2. Les embarcacions de marisqueig han de tenir la lli-
cència de marisqueig en embarcació, sens perjudici de 
les llicències estatals que s’hagin de demanar.

3. Les persones que, sense embarcació o amb embar-
cació auxiliar, es dediquen al marisqueig han de tenir 
la llicència de marisqueig sense embarcació o amb em-
barcació auxiliar.

4. Les persones que practiquen la pesca professional en 
aigües continentals han de tenir la llicència de pesca 
professional en aigües continentals.

Article 11. Naturalesa de les llicències

Les llicències regulades per aquesta llei són una auto-
rització administrativa de caràcter temporal, inherent 
a l’embarcació de marisqueig o, si escau, a la persona, 
expedida a nom seu, i que constitueix un requisit neces-
sari per a l’exercici de la pesca o el marisqueig.

Article 12. Inscripció en el Registre de Pesca i 
Aqüicultura de Catalunya

1. L’atorgament de la llicència estatal de pesca maríti-
ma en aigües exteriors o de la llicència de marisqueig 
en embarcació és un requisit previ necessari per a la 
inscripció de l’embarcació autoritzada per a la pesca en 
aigües interiors o per al marisqueig en el Registre de 
Pesca i Aqüicultura de Catalunya, que regula el títol IV.

2. L’obtenció de la llicència de pesca professional en 
aigües continentals i de la llicència de marisqueig sense 
embarcació o amb embarcació auxiliar és un requisit 
previ necessari per a la inscripció de la persona que 
n’és titular en el Registre de Pesca i Aqüicultura de Ca-
talunya.

3. La inscripció de les llicències en el Registre de Pesca 
i Aqüicultura de Catalunya és feta d’ofici pel departa-
ment competent en matèria de pesca i acció marítimes.

Secció segona. Regulacions específiques per a la 
llicència de marisqueig en embarcació i el permís 
especial de pesca

Article 13. Contingut

La llicència de marisqueig en embarcació i el permís 
especial de pesca han de contenir, com a mínim, si es-
cau, les dades següents:

a) Les dades de la persona titular de l’embarcació.

b) Les característiques tècniques de l’embarcació.

c) La modalitat de marisqueig autoritzat i altres condi-
cions per a l’exercici de l’activitat.

d) El període de vigència de la llicència.

e) El port base de l’embarcació.

Article 14. Procediment d’atorgament

1. S’ha determinar per reglament, a proposta del depar-
tament competent en matèria de pesca i acció maríti-
mes, el procediment per a l’atorgament de la llicencia 

Títol I. De la pesca marítima en aigües interiors, 
del marisqueig i de la pesca professional en ai·
gües continentals

Capítol I. Disposicions generals

Article 7. Objectius

La política de la Generalitat en matèria de pesca ma-
rítima en aigües interiors, de marisqueig i de pesca 
professional en aigües continentals s’orienta a l’explo-
tació racional dels recursos pesquers i marisquers, a la 
conservació i la regeneració d’aquests recursos i a la 
viabilitat socioeconòmica del sector pesquer.

Article 8. Abast

Per a assolir els objectius de l’article 7, aquesta llei es-
tableix les mesures següents:

a) Regular l’exercici professional de la pesca marítima, 
del marisqueig i de la pesca en aigües continentals.

b) Determinar les mesures de conservació dels recursos 
pesquers i marisquers.

c) Determinar les mesures de protecció i regeneració 
dels recursos pesquers i marisquers.

d) Regular la pesca marítima recreativa.

Capítol II. Llicències en matèria d’activitat pes·
quera i marisquera professional

Secció primera. Disposicions generals

Article 9. Les llicències i el permís especial de 
pesca

1. Aquesta llei regula, en l’àmbit de l’activitat pesquera 
i marisquera professional, les llicències següents:

a) La llicència de marisqueig en embarcació.

b) La llicència de marisqueig sense embarcació o amb 
embarcació auxiliar.

c) La llicència de pesca professional en aigües conti-
nentals.

2. La llicència de pesca marítima en aigües exteriors 
expedida per l’Administració de l’Estat és vàlida per a 
la pesca marítima en aigües interiors.

3. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes, si les circumstàncies concurrents aconsellen 
limitacions de l’esforç pesquer o marisquer o mesures 
específiques de conservació dels recursos, pot determi-
nar que l’exercici d’aquestes activitats resti condicionat a 
l’atorgament d’un permís especial de pesca de caràcter 
temporal, que ha d’acompanyar la llicència correspo-
nent i que la complementa.

Article 10. Obligatorietat de les llicències

1. Les embarcacions de pesca professional en aigües 
interiors han de tenir la llicència de pesca expedida per 
l’Administració de l’Estat.
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banda d’impedir la renovació de la llicència, porta a 
considerar que la persona titular hi ha renunciat, i com-
porta la baixa de l’embarcació en el Registre de Pesca i 
Aqüicultura de Catalunya.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, es consideren 
causes justificades:

a) Tot tipus de mesura adoptada per l’Administració, 
com ara les vedes i la paralització temporal de l’em-
barcació, que impedeixin exercir l’activitat marisquera 
de manera habitual.

b) El fet de no haver pogut utilitzar el port base com 
a conseqüència de la remodelació o la modificació 
d’aquest, sense que l’Administració hagi autoritzat la 
utilització d’un altre port base diferent del que estableix 
la llicència.

c) L’execució d’obres o d’actuacions de modernització 
de l’embarcació, degudament autoritzades per l’Admi-
nistració, que hagi impedit l’exercici habitual de l’acti-
vitat marisquera.

d) La incapacitat laboral transitòria del patró i armador 
de l’embarcació.

3. Si la direcció general competent en matèria de pesca 
i acció marítimes constata la manca d’activitat sense 
causa justificada durant el termini que estableix l’apartat 
1, ha de tramitar un expedient contradictori amb els 
efectes establerts per aquest article.

4. La persona titular de la llicència ha de comunicar a la 
direcció general competent en matèria de pesca i acció 
marítimes la manca d’activitat marisquera en el termini 
d’un mes a partir del darrer dia d’activitat.

Article 19. Extinció de la llicència de marisqueig 
en embarcació

La llicència de marisqueig en embarcació s’extingeix:

a) Pel transcurs del temps de vigència.

b) En qualsevol dels supòsits en què es doni de baixa 
l’embarcació del Registre de Pesca i Aqüicultura de 
Catalunya.

c) Per renúncia de la persona titular.

d) Per la retirada o la no renovació de la llicència com a 
sanció accessòria d’acord amb l’article 150.

Secció tercera. Regulacions específiques per a la 
llicència de marisqueig sense embarcació o amb 
embarcació auxiliar i la llicència de pesca pro·
fessional en aigües continentals

Article 20. Contingut i procediment d’atorga·
ment

1. Les llicències regulades per aquesta secció han de 
contenir, com a mínim, les dades següents:

a) Les dades de la persona titular.

b) La llista de les espècies que es poden capturar.

c) Les zones en què s’autoritza l’exercici de l’activitat.

de marisqueig en embarcació i el permís regulat per 
aquesta secció.

2. L’atorgament de la llicencia de marisqueig en embar-
cació i el permís de pesca corresponen a la direcció ge-
neral competent en matèria de pesca i acció marítimes.

3. Transcorregut el termini establert per a resoldre els 
procediments regulats per aquesta secció sense que 
s’hagi notificat a la persona interessada cap resolució 
expressa, es considera que la sol·licitud ha estat deses-
timada.

Article 15. Vigència de la llicència de marisqueig 
en embarcació

1. La llicència de marisqueig en embarcació té una vi-
gència màxima de cinc anys. Pot ésser objecte de re-
novació, amb la sol·licitud prèvia de la persona titular 
de l’embarcació, si es compleixen els requisits que el 
departament competent en matèria de pesca i acció ma-
rítimes determini per reglament.

2. Per a la renovació de la llicència és preceptiu que 
l’embarcació no hagi estat donada de baixa en el Re-
gistre de Pesca i Aqüicultura de Catalunya.

3. L’extinció de la llicència comporta la baixa definitiva 
de l’embarcació en el Registre de Pesca i Aqüicultura 
de Catalunya.

Article 16. Modificacions temporals en les con·
dicions d’exercici de la llicència de marisqueig 
en embarcació

1. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes, en funció de la situació dels recursos pes-
quers o marisquers, pot autoritzar de manera temporal 
modificacions en les condicions de l’exercici de l’acti-
vitat contingudes en la llicència.

2. L’autorització temporal a què fa referència l’apartat 
1 ha d’establir expressament el període de vigència i la 
resta de les dades que comportin una modificació de les 
condicions de la llicència atorgada.

Article 17. Subrogació de la llicència de maris·
queig en embarcació

1. En els supòsits de transmissió de la titularitat de l’em-
barcació, tant la nova persona propietària com l’anterior 
ho han de comunicar a la direcció general competent en 
matèria de pesca i acció marítimes en el termini que es 
fixi per reglament als efectes que prengui coneixement 
de la subrogació de l’ús de la llicència de marisqueig en 
embarcació i de la inscripció en el Registre de Pesca i 
Aqüicultura de Catalunya, que regula el títol IV.

2. No fer la comunicació que estableix l’apartat 1 com-
porta la responsabilitat solidària de l’anterior titular i de 
l’adquirent de l’embarcació pel que fa al compliment de 
les obligacions contingudes en aquesta llei.

Article 18. Efectes de la manca d’activitat de 
marisqueig per causa no justificada

1. La manca d’activitat de marisqueig sense causa jus-
tificada, durant un període de dos anys continuats, a 
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2. La regulació reglamentària pot incloure la prohibició 
d’arts, ormeigs o instruments determinats; l’establiment 
de les condicions d’ús o les característiques dels auto-
ritzats, i tota altra mesura que es consideri pertinent per 
a protegir i conservar els recursos i evitar la captura 
d’exemplars de mida no reglamentària i de reduir la 
captura d’exemplars d’espècies no comercialitzables.

Article 25. Fons mínims i vedes

1. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes, per ordre de la persona titular, amb l’objecte 
de protegir i recuperar els recursos marins, pot establir 
fons mínims i vedes temporals o zonals que comportin 
la limitació o la prohibició de l’exercici de les activitats 
pesqueres o marisqueres, la captura d’exemplars de de-
terminades espècies, la utilització de determinats arts 
o tota altra mesura que sigui adequada per a assolir 
els objectius de protecció i recuperació dels recursos 
marins d’acord amb aquesta llei.

2. S’han de fixar, si escau, el temps de vigència de cada 
zona de veda i de les interrupcions o les pròrrogues 
en funció dels resultats del seguiment de llur eficàcia i 
utilitat. També s’han de fixar, si escau, les activitats que 
puguin ésser compatibles amb la veda.

Article 26. Plans específics de gestió per a la 
conservació i la recuperació dels recursos pes·
quers i marisquers

1. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes, d’acord amb la política pesquera comuna i 
en el marc del Reglament (CE) núm. 2371/2002 del 
Consell, del 20 de desembre, sobre la conservació i 
l’explotació sostenible dels recursos pesquers en virtut 
de la política pesquera comuna, i del Reglament (CE) 
núm. 1967/2006 del Consell, del 21 de desembre de 
2006, relatiu a les mesures de gestió per a l’explotació 
sostenible dels recursos pesquers en el mar Mediterra-
ni, pot aprovar plans de gestió dels recursos pesquers i 
marisquers per a determinades zones, amb l’objectiu de 
garantir una explotació dels recursos aquàtics vius que 
faciliti unes condicions econòmiques, mediambientals 
i socials sostenibles.

2. En el cas que els plans específics de gestió afectin 
espais naturals protegits, cal l’informe previ del depar-
tament competent en matèria de medi ambient.

Article 27. Altres mesures destinades a la con·
servació dels recursos

El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes, amb la finalitat de conservar els recursos 
pesquers i marisquers, pot adoptar les mesures següents:

a) Fixar les mides mínimes autoritzades de les captu-
res, segons les espècies, d’acord amb la normativa de 
la Unió Europea.

b) Regular l’esforç pesquer, bé sigui mitjançant la limi-
tació del nombre d’embarcacions, atenent la incidència 
de llurs característiques en l’esforç pesquer del conjunt 
de la flota d’una pesqueria; bé mitjançant la limitació del 
temps o l’horari de l’activitat, o bé acordant el tancament 
de la pesqueria.

d) La resta de condicions que s’estableixin per a l’exer-
cici de l’activitat.

2. S’han d’establir per reglament el contingut de les lli-
cències regulades per aquesta secció i el procediment 
que ha de seguir la direcció general competent en ma-
tèria de pesca i acció marítimes per a atorgar-les.

3. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes pot disposar que s’atorgui un nombre màxim 
de llicències en funció de l’estat dels recursos.

Article 21. Vigència

1. Les llicències regulades per aquesta secció tenen una 
vigència màxima de cinc anys.

2. Les llicències són renovables, amb la sol·licitud prè-
via de la persona titular i d’acord amb els requisits que 
el departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes determini per reglament.

Article 22. Intransmissibilitat

Les llicències regulades per aquesta secció tenen caràc-
ter personal i no són transmissibles.

Article 23. Extinció

1. Les llicències regulades per aquesta secció s’extin-
geixen:

a) Pel transcurs del temps de vigència.

b) Per la renúncia o la jubilació de la persona titular.

c) Per la manca d’activitat durant el termini de dos anys 
continuats.

d) Per la retirada o la no-renovació de la llicència com 
a sanció accessòria establerta per l’article 150.

2. L’extinció de la llicència comporta la baixa de la per-
sona titular com a pescador o mariscador actiu en el 
Registre de Pesca i Aqüicultura de Catalunya.

3. Si la direcció general competent en matèria de pesca 
i acció marítimes constata la manca d’activitat sense 
causa justificada durant el termini màxim establert per 
l’apartat 1, ha de tramitar un expedient contradictori 
amb els efectes establerts per aquest article.

4. La persona titular de la llicència ha de comunicar a la 
direcció general competent en matèria de pesca i acció 
marítimes la manca d’activitat marisquera en el termini 
d’un mes a partir de la data en què es produeixi.

Capítol III. Mesures tècniques de gestió, conser·
vació, protecció i regeneració dels recursos

Secció primera. Mesures tècniques de gestió i 
conservació

Article 24. Autorització dels arts, els ormeigs i 
els instruments de pesca i marisqueig

1. La pesca i el marisqueig només es poden exercir amb 
els arts, els ormeigs i els instruments autoritzats.
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tèria de pesca i acció marítimes pugui determinar per 
reglament.

Article 32. Zones d’herbassars de fanerògames 
marines, coral·lígens i grapissars (fons de maërl)

1. Les zones d’herbassars de fanerògames marines, 
coral·lígens i grapissars (fons de maërl) són els espais 
marins el substrat dels quals és ocupat majoritàriament 
per aquestes comunitats.

2. Els espais ocupats per zones d’herbassars de fanerò-
games marines, coral·lígens i grapissars (fons de maërl) 
són hàbitats protegits als efectes de pesca, en concor-
dança amb la normativa pesquera de la Unió Europea i 
de la normativa mediambiental.

3. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes ha de delimitar les àrees d’ocupació d’herbas-
sars de fanerògames marines, coral·lígens i grapissars 
(fons de maërl) amb la finalitat de protegir aquests hà-
bitats d’alt interès pesquer.

Article 33. Declaració de zona de protecció pes·
quera o marisquera

1. La declaració de zona de protecció pesquera o ma-
risquera, en qualsevol de les modalitats, ha de contenir 
la delimitació geogràfica i ha d’establir les mesures li-
mitadores, de prohibició o de foment que es considerin 
adequades per a afavorir la cria i la regeneració dels 
recursos marins. Les mesures de protecció poden com-
portar limitacions i prohibicions o normes específiques 
per a l’exercici de l’activitat pesquera o marisquera o de 
tota altra activitat que pugui alterar l’equilibri natural 
de les zones de protecció.

2. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes ha d’adoptar les mesures d’informació per-
tinents per tal de donar a conèixer la delimitació de les 
zones de protecció pesquera o marisquera.

3. La proposta de declaració de zona de protecció pes-
quera o marisquera, formulada pel departament com-
petent en matèria de pesca i acció marítimes, s’ha de 
sotmetre a informació pública i audiència dels sectors 
afectats; també s’ha de sol·licitar l’informe preceptiu 
del departament competent en matèria de medi ambi-
ent; dels òrgans competents en matèria de ports, si la 
reserva pot afectar l’activitat portuària; de les confra-
ries de pescadors directament afectades, i de tota altra 
administració o tot altre organisme amb competències 
concurrents en la matèria.

4. La declaració de zona de protecció pesquera o ma-
risquera és competència del Govern, a proposta del de-
partament competent en matèria de pesca i acció ma-
rítimes, i pot ésser permanent o bé temporal, mentre 
persisteixin les característiques especials que l’hagin 
motivada.

5. El model de gestió de les zones de protecció pesquera 
o marisquera s’ha de determinar amb la declaració de la 
zona de protecció pesquera o marisquera, que, pel que 
fa a la gestió, pot comptar amb la participació d’altres 
entitats públiques, especialment els ajuntaments dels 
municipis afectats, o privades.

c) Prohibir la captura d’exemplars d’unes espècies 
determinades, o limitar el volum de captures pel que 
fa a espècies, zones, períodes de temps i modalitats 
de pesca determinats, per embarcacions, o per grups 
d’aquestes, o d’acord amb altres criteris que s’establei-
xin per reglament.

Article 28. Tinença d’espècies de captura prohi·
bida o de mida inferior a l’autoritzada

Els exemplars capturats de mida inferior a l’autoritzada 
o d’espècies de captura prohibida no es poden retenir 
a l’embarcació, ni es poden transbordar, desembarcar 
o descarregar ni dipositar, i s’han de tornar immedi-
atament al mar després d’haver estat capturats, sens 
perjudici de l’aplicació de les mesures sancionadores 
pertinents en el supòsit que la captura no hagi estat ac-
cidental.

Secció segona. Mesures de protecció i de regene·
ració dels recursos

Article 29. Finalitat i tipus de zones de protecció 
pesquera o marisquera

1. A proposta del departament competent en matèria 
de pesca i acció marítimes, mitjançant un decret, es 
poden promoure i declarar zones de protecció pesquera 
o marisquera amb la finalitat d’afavorir la protecció, la 
cria i la regeneració dels recursos marins vius.

2. Les zones de protecció pesquera o marisquera, 
d’acord amb llur finalitat específica, poden adoptar al-
gunes de les modalitats següents:

a) Reserves pesqueres i marisqueres.

b) Zones de condicionament marí.

c) Zones d’herbassars de fanerògames marines, coral-
lígens i grapissars (fons de maërl) i totes les que siguin 
declarades de protecció.

Article 30. Reserves pesqueres o marisqueres

1. Les reserves pesqueres o marisqueres són les zones 
o àrees que per llurs característiques especials es con-
sideren adequades per a la regeneració dels recursos 
pesquers o marisquers.

2. En l’àmbit de les reserves, es poden delimitar zones 
o àrees amb diferent grau de protecció.

3. La declaració de reserva comporta l’elaboració d’un 
pla de gestió.

Article 31. Zones de condicionament marí

1. Les zones de condicionament marí són les zones o 
àrees en què es considera adequat fer obres o instal-
lacions que afavoreixin la protecció i la reproducció 
dels recursos pesquers o marisquers.

2. Entre les obres i les instal·lacions que es poden fer 
en les zones de condicionament s’inclouen els esculls 
artificials i altres que el departament competent en ma-
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Capítol IV. Pesca marítima recreativa

Secció primera. Modalitats, règim d’autorització 
i condicions d’exercici

Article 37. Modalitats

La pesca marítima recreativa es pot practicar d’acord 
amb les modalitats següents:

a) De superfície, que es practica des de terra o des d’una 
embarcació amb qualsevol estri reglamentari per a 
aquest tipus de pesca.

b) Subaquàtica, que es practica nedant, capbussant-se 
a pulmó lliure, sense emprar equips autònoms o semi-
autònoms ni cap altre equip que permeti la respiració 
en immersió.

Article 38. Llicències

1. L’exercici de la pesca marítima recreativa, en qual-
sevol de les modalitats, se subjecta a l’obtenció prèvia 
de llicència.

2. S’estableixen els tipus de llicències següents:

a) Llicència de pesca marítima recreativa de costa.

b) Llicència de pesca marítima recreativa subaquàtica.

c) Llicència de pesca marítima recreativa d’embarcació, 
que autoritza la persona titular i les acompanyats, en 
el nombre que s’estableixi per reglament, a practicar 
la pesca marítima recreativa de superfície des d’una 
embarcació.

d) Llicència de pesca recreativa col·lectiva, que autoritza 
la persona titular i les acompanyants a la pràctica de 
la pesca marítima recreativa de superfície des d’una 
embarcació.

3. Les llicències són personals i intransferibles. La 
persona que n’és titular té l’obligació de portar-la quan 
practica l’activitat, i d’exhibir-la si el personal que exer-
ceix les tasques d’inspecció en matèria de pesca i acció 
marítimes li ho requereix.

4. La vigència de les llicències és d’entre un any i quatre 
anys, en funció de la modalitat i d’acord amb el que es 
determini per reglament.

Article 39. Procediment d’atorgament de les lli·
cències

1. S’han d’establir per reglament els requisits que han 
de complir els sol·licitants de cada tipus de llicència, 
el contingut, el procediment d’atorgament, i també el 
procediment d’acord amb el qual les entitats acreditades 
poden també gestionar l’atorgament de les llicències.

2. Per a obtenir la llicència, els sol·licitants han d’acre-
ditar que tenen subscrita una assegurança que cobreix 
el risc de danys a tercers i de danys propis derivats de 
l’exercici de l’activitat autoritzada. El capital mínim de 
l’assegurança s’ha de fixar per reglament.

3. L’atorgament de les llicències de pesca marítima 
recreativa correspon al director o directora general 
competent en matèria de pesca i acció marítimes. L’ac-

Secció tercera. Altres mesures de protecció

Article 34. Actuacions susceptibles d’afectar els 
recursos marins

1. La direcció general competent en matèria de pesca i 
acció marítimes ha d’emetre un informe preceptiu rela-
tiu a la incidència que poden tenir els projectes i les ac-
tuacions sobre el desenvolupament normal de l’activitat 
pesquera o sobre els recursos marins, amb les finalitats 
de protecció i conservació i, en tot cas, els següents:

a) Els projectes de construcció de nous ports o d’ampli-
ació dels ports existents.

b) L’autorització de nous emissaris o la modificació 
dels existents, i l’autorització de tot tipus d’abocament 
al mar.

c) Els projectes que comportin actuacions de creació, 
regeneració i recuperació de les platges.

d) L’autorització d’instal·lació o de pas de canonades 
o similars.

2. Si els projectes i les actuacions a què fa referència 
l’apartat 1 se sotmeten al procediment d’avaluació am-
biental, l’informe preceptiu s’ha d’incloure entre els 
aspectes que cal considerar específicament per a la dita 
avaluació.

3. L’informe de la direcció general competent en matè-
ria de pesca i acció marítimes pot incloure les mesures 
i les actuacions que, si escau, calguin per a minimitzar 
l’eventual impacte de l’actuació sobre els recursos ma-
rins i l’activitat pesquera i marisquera.

Article 35. Extracció de flora i fauna sense fi·
nalitats pesqueres

1. Resta prohibida amb caràcter general l’extracció de 
flora i fauna marines en aigües interiors sense finalitats 
pesqueres.

2. La direcció general competent en matèria de pesca i 
acció marítimes pot autoritzar l’extracció de flora i fau-
na marines en aigües interiors amb finalitats de recerca, 
educatives i d’aquariofília ornamental, o si s’aprecien 
raons d’interès general que la justifiquin.

3. En el cas que les extraccions a què fa referència 
l’apartat 2 es facin en un espai natural protegit, cal l’in-
forme preceptiu del departament competent en matèria 
de medi ambient.

Article 36. Concessió amb finalitats de conserva·
ció dels recursos i els ecosistemes marins

En el marc d’aquesta llei es poden atorgar concessions 
amb la finalitat de conservar els recursos i els ecosis-
temes marins.



22 de febrer de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 636

52

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

4. Si, excepcionalment, s’organitzen concursos de pesca 
marítima recreativa en un port, s’ha de sol·licitar l’infor-
me previ de l’autoritat portuària competent.

Article 42. Calendari de concursos

1. Correspon a la direcció general competent en matè-
ria de pesca i acció marítimes d’aprovar anualment el 
calendari de concursos de pesca marítima recreativa, 
d’acord amb el procediment que es determini per re-
glament.

2. La direcció general competent en matèria de pesca 
i acció marítimes ha de resoldre les sol·licituds presen-
tades referents a concursos, en funció dels recursos de 
pesca, les característiques i les peculiaritats de la zona 
i del nombre de sol·licituds i de participants en cada 
concurs.

3. Només es poden autoritzar els concursos previstos 
d’acord amb el calendari aprovat a què fa referència 
aquest article.

Article 43. Règim de les captures obtingudes

La declaració de les captures obtingudes en els concur-
sos de pesca recreativa o, si escau, la declaració de no 
haver obtingut captures s’ha de trametre a la direcció 
general competent en matèria de pesca i acció maríti-
mes. S’ha d’establir per reglament el règim d’aquestes 
captures.

Secció tercera. Àrees especials de pesca marítima 
recreativa

Article 44. Àrees especials de pesca marítima 
recreativa

1. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes pot delimitar zones per a establir-hi mesures 
específiques de gestió de la pesca marítima recreativa, 
que poden afectar també el sector professional de la 
pesca, en àrees concretes del litoral de Catalunya, per 
a millorar els recursos marins i potenciar el desenvolu-
pament sostenible d’aquesta activitat.

2. Abans de l’aprovació de les àrees especials de pesca 
marítima recreativa, la delimitació s’ha de sotmetre a 
informació pública i audiència dels sectors afectats, i 
s’ha de sol·licitar l’informe preceptiu del departament 
competent en matèria de medi ambient, dels òrgans 
competents en matèria de ports si la reserva pot afec-
tar l’activitat portuària i de qualsevol altre òrgan amb 
competències concurrents en la matèria.

3. En les àrees especials de pesca marítima recreativa 
s’han de fomentar, entre altres mesures, la pesca sense 
mort i les diverses activitats marítimes que s’hi puguin 
practicar.

4. La direcció general competent en matèria de pesca 
i acció marítimes ha d’impulsar estudis i convenis de 
col·laboració per a conèixer l’impacte social, econòmic 
i biològic de les possibles mesures que s’hagin d’adop-
tar, amb l’objectiu, si escau, de promoure i potenciar 
adequadament les àrees especials de pesca recreativa.

te d’atorgament de les llicències és responsabilitat del 
departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes, que ha d’establir les mesures i els sistemes 
adequats, d’acord amb el criteri de proximitat amb els 
sol·licitants.

Article 40. Condicions d’exercici de les diverses 
modalitats de pesca marítima recreativa

1. L’exercici de les modalitats de pesca marítima re-
creativa se subjecta a les normes que s’estableixin per 
reglament, a proposta del departament competent en 
matèria de pesca i acció marítimes, pel que fa als ho-
raris i els períodes en què es poden practicar; els arts, 
els estris i els mitjans que es poden utilitzar; les zones 
autoritzades i les distàncies que cal respectar, i també a 
la resta de condicions que es considerin necessàries per 
a la pràctica correcta de la pesca marítima recreativa, 
per a la seguretat de les persones i per a la preservació 
dels recursos marins.

2. S’apliquen a la pesca marítima recreativa les mesures 
de conservació, protecció i regeneració dels recursos 
pesquers establertes per a la pesca marítima professio-
nal pels capítols III i IV, sens perjudici que es puguin 
establir mesures específiques.

3. Resta prohibida la pesca marítima recreativa en les 
aigües interiors portuàries, d’acord amb la normativa de 
policia portuària vigent, exceptuant els concursos que 
s’auto ritzin segons les disposicions de la secció segona 
d’aquest capítol o amb autoritzacions específiques.

4. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes pot delegar de manera reglamentària funci-
ons de control de les activitats esportives a les entitats i 
les associacions acreditades reglamentàriament per tal 
de preservar les poblacions de les espècies i evitar el 
comerç il·legal i la competència deslleial.

5. L’Administració ha de vetllar pel foment de les pràc-
tiques de pesca recreativa responsable, a fi que en l’acti-
vitat prevalgui la preservació del recurs i de l’ecosistema 
en què es desenvolupa. Amb aquesta finalitat, pot esta-
blir acords de col·laboració amb les entitats representa-
tives de la pesca recreativa.

Secció segona. Concursos de pesca marítima re·
creativa

Article 41. Autorització

1. Els concursos de pesca marítima recreativa resten 
subjectes a l’autorització prèvia, que ha d’atorgar el 
director o directora general competent en matèria de 
pesca i acció marítimes.

2. L’autorització dels concursos de pesca marítima re-
creativa s’entén sens perjudici de les que corresponen 
a la resta d’administracions, organismes i federacions 
esportives, d’acord amb la legislació vigent.

3. En l’àmbit dels espais naturals protegits, per a auto-
ritzar concursos de pesca marítima recreativa s’ha de 
sol·licitar l’informe previ al departament competent en 
matèria de medi ambient.
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d) Establir altres disposicions per a garantir l’equilibri 
entre l’aqüicultura i la resta d’activitats aquàtiques.

e) La resta de prescripcions que escaigui.

3. Les directrius de planificació de l’aqüicultura són 
vinculants per a l’autorització, el foment i la pràctica 
d’aquesta activitat productiva en els termes que esta-
bleix aquesta llei.

Article 47. Protecció de les zones declarades 
d’interès per a l’aqüicultura

1. Les disposicions, els plans i els projectes de les ad-
ministracions de Catalunya i, en general, les actuacions 
que puguin incidir en les zones declarades d’interès per 
a l’aqüicultura han d’establir les prevencions i les mesu-
res necessàries per a evitar perjudicis per a la pràctica 
d’aquesta activitat.

2. Les disposicions, els plans i els projectes de les ad-
ministracions de Catalunya que puguin incidir en les 
zones d’interès per a l’aqüicultura han d’ésser sotmesos 
a l’informe preceptiu del departament competent en 
matèria de pesca i acció marítimes.

3. S’han de sotmetre a informe del departament com-
petent en matèria de pesca i acció marítimes, amb els 
mateixos efectes a què fa referència l’apartat 2, les sol-
licituds de llicència, autorització o concessió d’activitats 
de tota mena que puguin incidir en les zones d’interès 
per a l’activitat de l’aqüicultura.

Capítol II. Autoritzacions i concessions

Article 48. Subjecció al règim d’autorització o 
de concessió

1. Els establiments d’aqüicultura que ocupin porcions 
del domini públic maritimoterrestre resten sotmesos a 
la concessió administrativa del departament competent 
en matèria de pesca i acció marítimes, amb l’informe de 
l’òrgan competent sobre el domini públic afectat, en els 
termes que estableix la normativa aplicable.

2. Els establiments d’aqüicultura que no requereixen 
ocupar porcions del domini públic maritimoterrestre, i 
també les activitats aqüícoles de caràcter experimental, 
resten sotmesos a l’autorització administrativa prèvia 
del departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes.

Article 49. Tramitació de les sol·licituds

1. Les persones interessades a construir i explotar un 
establiment d’aqüicultura han de presentar la sol·licitud 
d’autorització o de concessió al departament competent 
en matèria de pesca i acció marítimes, acompanyada del 
projecte constructiu, si escau, i d’una memòria tècnica, 
una memòria biològica, un estudi de viabilitat econò-
mica i un estudi d’avaluació de l’impacte ambiental, en 
els termes que es determinin per reglament.

2. El departament competent en matèria de pesca i ac-
ció marítimes tramita les sol·licituds d’autorització i de 
concessió d’acord amb el procediment que s’ha d’es-

Títol II. De l’aqüicultura

Capítol I. Ordenació

Article 45. Disposicions generals

1. Correspon al departament competent en matèria de 
pesca i acció marítimes de regular la pràctica d’una 
aqüicultura racional, sostenible i competitiva, i de fo-
mentar-la.

2. El Govern ha de regular per reglament, a proposta 
del departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes:

a) Les espècies autoritzades per a l’aqüicultura.

b) Els sistemes, les tècniques, els procediments i els 
diversos tipus d’establiments d’aqüicultura.

c) Els requisits mínims que cal complir en l’exercici de 
l’aqüicultura.

d) L’aplicació de les bones pràctiques d’aqüicultura, 
d’acord amb la normativa vigent.

3. La instal·lació, l’explotació i el funcionament de tota 
mena d’establiments de cultiu de flora i fauna marines, i 
les captacions d’aigua i els abocaments al mar que pro-
dueixin, requereixen l’obtenció prèvia de la concessió o 
autorització corresponent en cada cas del departament 
competent en matèria de pesca i acció marítimes, amb 
els informes previs que corresponguin, tant en zones de 
domini públic com en terrenys de domini privat, sens 
perjudici de les competències d’altres administracions 
públiques en matèria d’aigües i ports.

Article 46. Directrius de planificació de l’aqüi·
cultura

1. A proposta del departament competent en matèria de 
pesca i acció marítimes, i amb informe previ de l’òrgan 
competent en matèria ambiental, el Govern pot deli-
mitar els espais o les zones marines del litoral, dels 
rius o de la resta d’aigües continentals, en funció de 
llur aptitud o idoneïtat per a la pràctica de l’aqüicultu-
ra, mitjançant l’aprovació de directrius de planificació 
d’aquesta activitat. Les esmentades directrius poden és-
ser modificades, a proposta del departament competent 
en matèria de pesca i acció marítimes, amb l’informe 
previ de l’òrgan ambiental competent, després d’haver 
estat sotmeses a informació pública i a consulta dels 
ajuntaments i altres organismes i departaments afectats, 
en els termes que es determinin per reglament.

2. Les directrius de planificació de l’aqüicultura són un 
instrument que permet adoptar, entre altres, les mesures 
següents:

a) Declarar i delimitar zones d’interès o aptes per a 
l’aqüicultura o per al cultiu d’exemplars d’espècies de-
terminades.

b) Declarar o delimitar espais o zones on resta prohi-
bida la pràctica de l’aqüicultura o el cultiu d’exemplars 
d’espècies determinades.

c) Regular les distàncies mínimes entre establiments 
d’aqüicultura.
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2. Les autoritzacions i les concessions han d’especifi-
car la localització i les característiques de l’establiment, 
l’espècie o les espècies que s’hi poden cultivar, les pres-
cripcions o les mesures de cautela establertes per l’in-
forme ambiental i la resta de previsions o condicionants 
que s’han d’establir per reglament o que acordi l’òrgan 
competent per a atorgar-la.

3. El contracte de concessió, a més de concretar les 
qüestions establertes per l’apartat 2, ha de fixar, d’acord 
amb la llei corresponent, el cànon que s’ha d’abonar 
a l’Administració de la Generalitat per l’ocupació, la 
instal·lació i l’explotació dels establiments d’aqüicultura; 
les condicions en què s’ha de retornar el domini públic 
afectat per la concessió, i les fiances o altres garanties 
establertes per a assegurar-ho. Aquest cànon només s’ha 
d’abonar en els casos en què la concessió estigui situa-
da íntegrament en aigües interiors. En cap cas no s’ha 
d’abonar el cànon si el concessionari n’ha d’abonar un 
altre pel mateix fet imposable. S’exceptua l’àmbit del 
domini públic hidràulic.

Article 52. Vigència de les autoritzacions i de 
les concessions

1. Les concessions d’establiments d’aqüicultura s’ator-
guen per un termini de vint anys, prorrogables a petició 
de la persona interessada per terminis de quinze anys, 
fins a un màxim de cinquanta anys.

2. L’atorgament de pròrrogues pel departament compe-
tent en matèria de pesca i acció marítimes resta condi-
cionat al compliment dels requisits que van determinar 
l’atorgament de la concessió i requereix, en tots els ca-
sos, l’informe favorable de l’òrgan titular del domini 
públic afectat i la conformitat amb les directrius ter-
ritorials per a l’aqüicultura vigents en aquell moment.

3. Les autoritzacions d’establiments d’aqüicultura en 
terrenys de propietat privada són vigents mentre no es 
paralitzi l’activitat autoritzada o no s’incorri en les cau-
ses de caducitat preceptuades.

Article 53. Transmissió

1. La transmissió de les autoritzacions i de les con-
cessions d’aqüicultura resta sotmesa a l’autorització 
prèvia del departament competent en matèria de pesca 
i acció marítimes, acompanyada de la documentació 
acreditativa que el nou titular compleix els requisits 
exigits per la normativa vigent, que té solvència em-
presarial i que assumeix plenament els compromisos 
que li corresponguin del contracte de concessió i la 
resta de responsabilitats que es puguin derivar de l’ex-
plotació. Dins els trenta dies següents a comptar de 
la data de la comunicació, el departament competent 
en matèria de pesca i acció marítimes pot denegar la 
transmissió si considera que el nou titular no com-
pleix els requisits exigits per la normativa o que no 
en resten acreditades la solvència o la responsabilitat, 
d’acord amb el procediment que s’ha d’establir per 
reglament.

2. Si la persona titular de l’autorització o concessió és 
una persona física, els seus hereus tenen dret a heretar-
la, sempre que l’explotin directament. Els hereus han de 

tablir per reglament, que en tot cas ha d’incloure les 
actuacions següents:

a) Sotmetre la sol·licitud i la documentació que l’acom-
panya a informació pública, a consulta de l’ajuntament 
o els ajuntaments afectats, de les confraries de pesca-
dors i de la resta d’organismes, associacions de pesca, 
departaments o serveis públics afectats.

b) Sotmetre l’expedient a l’informe ambiental i, si escau, 
a l’òrgan competent sobre el domini públic que caldrà 
ocupar amb l’establiment d’aqüicultura.

c) Sol·licitar la captació i l’evacuació d’aigua, si escau, 
que s’haurà de tramitar simultàniament a la sol·licitud 
d’autorització o concessió d’aqüicultura.

3. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes ha de tramitar i resoldre les sol·licituds d’au-
torització o de concessió dins el termini que es fixi per 
reglament, que en cap cas no pot superar els sis mesos a 
partir de la presentació de la sol·licitud. Si es compleix 
aquest termini sense que s’hagi notificat cap resolució 
expressa, s’entén que la sol·licitud ha estat denegada per 
silenci administratiu.

Article 50. Criteris d’atorgament de l’autorit·
zació o concessió

1. S’han de determinar per reglament els criteris pels 
quals el departament competent en matèria de pes-
ca i acció marítimes s’ha de regir per a atorgar o, 
si escau, denegar les autoritzacions i les concessions 
d’aqüicultura. En tots els casos, cal prendre en con-
sideració criteris relatius a la protecció del medi, a 
l’ús racional dels recursos naturals, a la importància 
socioeconòmica del projecte, a la creació d’ocupació 
i de riquesa i al millorament de l’oferta alimentària 
als consumidors.

2. El departament competent en matèria de pesca i ac-
ció marítimes ha de denegar, en tot cas, les sol·licituds 
d’autorització o de concessió en els supòsits següents:

a) Si l’informe de l’òrgan competent sobre el domini 
públic a què es refereix l’article 48.1 és desfavorable.

b) Si la sol·licitud té per objecte l’exercici d’activitats 
incompatibles amb les directrius territorials per a l’a-
qüicultura.

3. En el cas que el departament competent en matèria 
de pesca i acció marítimes identifiqui més d’una perso-
na interessada en una mateixa concessió d’aqüicultura, 
la concessió s’ha d’atorgar en règim de concurrència, 
d’acord amb els criteris i el procediment que s’han d’es-
tablir per reglament.

4. L’atorgament de les autoritzacions i les concessions 
d’aqüicultura s’ha de notificar a la persona sol·licitant 
i s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Article 51. Contingut

1. Els establiments d’aqüicultura han d’ésser explotats 
directament per la persona titular de l’autorització o 
concessió, sens perjudici del que disposa l’article 53.3.



Núm. 636 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de febrer de 2010

55

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

Article 56. Efectes de la revocació, l’extinció i 
la caducitat

1. La revocació, l’extinció i la caducitat de les autoritza-
cions i les concessions d’aqüicultura, en els casos regu-
lats per l’article 55, no generen cap dret d’indemnització 
a favor dels titulars.

2. En qualsevol dels casos de revocació, extinció i cadu-
citat de les autoritzacions, el concessionari sempre resta 
obligat a retirar les construccions, les instal·lacions i 
els aparells de l’explotació i a retornar el domini públic 
ocupat plenament restaurat, en els termes de la con-
cessió. Si incompleix aquesta obligació, el departament 
competent en matèria de pesca i acció marítimes ha de 
fer l’execució subsidiària d’aquestes obligacions amb 
càrrec a la fiança, i, si aquesta no fos suficient, el de-
partament ha de traslladar-ne el cost al concessionari, 
per a la qual cosa pot seguir la via de constrenyiment 
sobre el patrimoni del concessionari fins a garantir el 
cobrament de totes les despeses ocasionades.

Article 57. Obligacions dels titulars d’establi·
ments d’aqüicultura

Els titulars d’establiments d’aqüicultura han de complir 
les obligacions següents:

a) Instal·lar i explotar l’establiment i cultivar exemplars 
de les espècies autoritzades, directament, sens perjudici 
dels casos excepcionals en què s’autoritzi l’arrendament, 
i sempre d’acord amb el projecte aprovat i amb el con-
tingut de l’autorització o la concessió.

b) Tenir cura del bon estat de l’establiment i de l’explo-
tació i de minimitzar-ne els efectes sobre el medi.

c) Fer les actuacions de senyalització determinades per 
llei o per reglament.

d) Inscriure’s en el Registre de Pesca i Aqüicultura de 
Catalunya que crea i regula l’article 96 i en els altres 
registres establerts per la normativa vigent.

e) Portar un registre, amb les dades i l’estructura que es 
determinin per reglament, i posar-lo a disposició dels 
serveis i les autoritats de control i d’inspecció.

f) Subministrar al departament competent en matèria 
de pesca i acció marítimes les dades que els siguin re-
querides per a conèixer el funcionament del sector i 
gestionar-lo.

g) Facilitar les activitats de control i d’inspecció esta-
blertes per llei i per reglament i, en tots els casos, les 
que ordenin les autoritats dels departaments competents 
en matèria de pesca i acció marítimes, medi ambient, 
salut i, si escau, les autoritats titulars del domini públic 
ocupat.

h) Comercialitzar els productes conreats d’acord amb 
la normativa establerta per reglament.

i) Abonar el cànon d’acord amb l’article 60.

j) La resta d’obligacions que s’hagin establert per re-
glament i les que constin en l’autorització o concessió 
respectiva.

promoure el canvi de titularitat, d’acord amb el proce-
diment que s’ha d’establir per reglament.

3. S’han d’establir per reglament els casos, de caràc-
ter excepcional, en els quals el departament competent 
en matèria de pesca i acció marítimes pot autoritzar 
l’arrendament d’explotacions d’aqüicultura, i també els 
requisits i el règim aplicable a aquests arrendaments.

Article 54. Modificació de les autoritzacions i 
de les concessions

1. S’ha de tramitar la modificació de l’autorització o de 
la concessió en els casos següents:

a) L’ampliació de l’establiment.

b) El cultiu d’exemplars d’espècies que no consten en 
l’autorització o la concessió.

c) La incorporació d’altres modificacions substancials, 
segons els criteris que s’han d’establir per reglament. 
En aquest cas, la modificació requereix la conformitat 
prèvia del departament competent en matèria de pesca 
i acció marítimes, d’acord amb els tràmits establerts per 
l’article 49 i amb el que es reguli per reglament.

2. Tret dels casos a què fa referència l’apartat 1, les per-
sones titulars d’establiments d’aqüicultura poden in-
troduir-hi millores, amb el requisit de la comunicació 
prèvia al departament competent en matèria de pesca i 
acció marítimes, d’acord amb el procediment i amb els 
efectes que s’han d’establir per reglament.

3. Els establiments i les activitats d’aqüicultura s’han 
d’adequar a la normativa vigent en cada moment.

Article 55. Revocació, extinció i caducitat

1. Les autoritzacions i les concessions d’aqüicultura 
poden ésser revocades pel departament competent en 
matèria de pesca i acció marítimes, amb l’advertiment 
previ i amb l’atorgament d’un termini a la persona in-
teressada perquè formuli al·legacions, si l’establiment o 
l’explotació incompleix el contingut de l’autorització o 
la concessió, incompleix les obligacions que estableix 
l’article 57 o no s’adequa a la nova normativa d’acord 
amb l’article 54.3.

2. El departament competent en matèria de pesca i ac-
ció marítimes, amb l’advertiment previ i amb l’atorga-
ment posterior d’un termini no inferior a dotze mesos 
a la persona interessada perquè hi pugui formular al-
legacions, pot declarar la caducitat de l’autorització o de 
la concessió en el cas que no es construeixi l’establiment 
i no s’iniciï l’explotació en el termini de dos anys a par-
tir de l’atorgament o si, una vegada iniciada, s’interromp 
per un temps superior a dos anys.

3. Les concessions s’extingeixen pel venciment del ter-
mini o, anticipadament, per mutu acord entre les parts. 
Les autoritzacions s’extingeixen per la renúncia de la 
persona interessada. Les autoritzacions i les concessions 
també es poden extingir anticipadament per causes na-
turals o per esdeveniments que impedeixin el cultiu o la 
comercialització d’exemplars de les espècies afectades 
o perquè esdevinguin un risc greu per al medi o per a 
la navegació.
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sanitat animal i la qualitat del producte, i minimitzar-
ne l’impacte en el medi.

c) Compensar l’ús de mètodes que contribueixin a pro-
tegir i millorar el medi ambient i a conservar la natura.

d) Compensar les pèrdues ocasionades per mesures de 
suspensió temporal de cultius, que pot acordar el depar-
tament competent en matèria de pesca i acció maríti-
mes, en casos de risc per a la salut pública.

e) Finançar actuacions de control i eradicació de malal-
ties d’espècies cultivades.

f) Finançar actuacions de formació, experimentació i 
recerca que tinguin la finalitat de millorar les pràctiques 
d’aqüicultura.

4. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes ha de regular i aplicar mesures d’etiquetatge, 
denominacions d’origen i distintius de qualitat, amb la 
finalitat d’identificar i millorar la producció aqüícola 
de Catalunya, d’acord amb la legislació sobre qualitat 
alimentària.

Article 60. Cànon

1. Les autoritzacions i les concessions obtingudes en el 
marc d’aquesta llei generen un cànon d’ocupació, instal-
lació i explotació, que els beneficiaris han de fer efectiu 
a l’Administració de la Generalitat, en funció de les 
característiques de la instal·lació i de la zona.

2. S’han de determinar per llei la regulació i la quantia 
del cànon a què fa referència l’apartat 1.

3. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes ha de destinar els rendiments del cànon que 
s’apliqui a les concessions i, si escau, a les autoritza-
cions regulades per aquesta llei a finançar polítiques i 
mesures de modernització i millorament de la pesca i 
l’aqüicultura.

Títol III. De l’ordenació del sector pesquer

Capítol I. Disposicions generals

Article 61. Objectius

La política de la Generalitat d’ordenació del sector pes-
quer, d’acord amb el marc constitucional i estatutari, 
s’insereix en els objectius de la política pesquera de la 
Unió Europea i, en qualsevol cas, té els objectius se-
güents:

a) Promoure l’equilibri sostenible entre els recursos i la 
capacitat de pesca de la flota.

b) Potenciar l’estructura associativa del sector profes-
sional.

c) Potenciar la competitivitat de les estructures d’ex-
plotació i el desenvolupament d’empreses viables en el 
sector de la pesca.

d) Fomentar la protecció i el millorament del medi marí 
i dels recursos naturals relacionats amb el sector pes-
quer.

Article 58. Activitats experimentals i comple·
mentàries

1. El departament competent en matèria de pesca i 
acció marítimes pot atorgar autoritzacions temporals 
per a activitats de caràcter experimental, si es tracta 
de nous cultius, de projectes innovadors o de projectes 
dels quals no hi hagi experiències a Catalunya, sens 
perjudici dels informes, els permisos, les llicències, les 
autoritzacions i les concessions que siguin exigibles 
d’acord amb la normativa vigent.

2. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes ha de determinar les condicions i els termi-
nis d’atorgament de l’autorització o concessió per a les 
activitats experimentals. No obstant això, la vigència de 
l’autorització o concessió, en el cas que es tracti d’ocu-
pació del domini públic maritimoterrestre, ha d’ésser 
condicionada al compliment dels requisits exigits per 
la legislació vigent per a l’ús del domini públic mari-
timoterrestre.

3. Amb la finalitat de contribuir a la viabilitat del sector 
aqüícola, l’exercici de l’aqüicultura pot ésser compatible 
amb l’exercici d’altres activitats que hi estiguin rela-
cionades, com ara les turístiques, les educatives i les 
científiques, d’acord amb els criteris que s’han d’establir 
per reglament.

4. La pràctica de les activitats a què fa referència l’apar-
tat 3 requereix l’autorització del departament competent 
en matèria de pesca i acció marítimes, sens perjudici de 
la resta d’autoritzacions que per a l’exercici de l’activitat 
siguin necessàries d’acord amb la normativa sectorial 
aplicable.

Capítol III. Promoció i foment de l’aqüicultura

Article 59. Mesures de promoció i foment

1. El departament competent en matèria de pesca i ac-
ció marítimes, en el marc de la política comuna de 
pesca, ha d’adoptar mesures per a fomentar i promoure 
l’aqüicultura, d’acord amb les prioritats i els objectius 
que estableix aquest article, mitjançant línies d’ajuts i 
campanyes de promoció, entre altres mesures.

2. Les mesures per a fomentar i promoure l’aqüicultura 
han de donar prioritat a:

a) El cultiu d’exemplars de les espècies declarades pre-
ferents.

b) El cultiu en les zones que les directrius de planifica-
ció regulades per l’article 46 qualifiquin d’interès per a 
l’aqüicultura.

3. Les mesures de promoció i foment de l’aqüicultura 
poden tenir un o més d’un dels objectius següents:

a) Proveir el mercat de productes de qualitat.

b) Donar suport a les inversions per a la construcció, 
l’ampliació, l’equipament i la modernització dels esta-
bliments d’aqüicultura, amb la finalitat de millorar les 
condicions de treball i higiene, la salut humana o la 
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sos pesquers, d’acord amb la regulació que estableix la 
normativa pròpia de les confraries de pescadors.

Article 65. Organitzacions de productors pes·
quers

1. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes atorga reconeixement oficial, en els termes 
i amb el procediment que s’estableixin per reglament, 
i d’acord amb la normativa de la Unió Europea, a les 
organitzacions de productors pesquers que compleixin 
els requisits següents:

a) Assolir els percentatges mínims de producció que 
estableix la normativa de la Unió Europea.

b) Constituir-se a iniciativa d’empreses o de coopera-
tives o de professionals pesquers i tenir personalitat 
jurídica pròpia de caràcter civil o mercantil.

c) Prestar serveis de suport a l’activitat pesquera, a l’ac-
tivitat aqüícola, o a ambdues, i exercir activitats empre-
sarials de manipulació i comercialització dels productes 
pesquers.

d) Tenir, entre els objectius, el de vetllar per l’exercici 
racional de la pesca o de l’aqüicultura i el millorament 
de la comercialització dels productes pesquers.

e) Ésser organitzacions de productors que obtinguin el 
95% o més de llur producció dins l’àmbit territorial de 
Catalunya, i que almenys el 80% de la qual sigui obtin-
guda per unitats de producció radicades a Catalunya.

f) Garantir per mitjà dels estatuts respectius la partici-
pació equitativa dels productors associats en l’activitat 
de l’organització, i també la vinculació efectiva de cada 
productor a la comercialització de la pròpia producció 
per mitjà de l’organització a la qual pertany, tret que 
aquesta organització l’autoritzi altrament.

g) La resta de requisits que, si escau, s’estableixin per 
reglament.

2. El departament competent en matèria de pesca i ac-
ció marítimes, de conformitat amb el procediment que 
es determini per reglament, que en tots els casos ha 
d’assegurar l’audiència dels afectats, ha de revocar el 
reconeixement oficial de les organitzacions de produc-
tors que deixin de complir algun dels requisits establerts 
per l’apartat 1.

3. Les organitzacions de productors reconegudes ofi-
cialment per la Generalitat tenen la consideració d’en-
titats representatives del sector pesquer i han d’exercir 
funcions consultives i d’assessorament de l’Adminis-
tració. Aquestes organitzacions poden funcionar en el 
si de les confraries de pescadors, d’acord amb l’article 
5 de la Llei 22/2002, del 12 de juliol, de confraries de 
pescadors.

Article 66. Entitats representatives del sector 
pesquer

1. El departament competent en matèria de pesca i ac-
ció marítimes reconeix la condició d’interlocutors en 
representació dels interessos generals i col·lectius del 
sector pesquer a:

e) Promoure el desenvolupament sostenible, el millo-
rament de la qualitat de vida en les zones amb activitat 
pesquera i la diversificació de les activitats pesqueres.

f) Promoure la igualtat entre els homes i les dones en 
el desenvolupament del sector pesquer i de les zones 
de pesca.

Article 62. Mesures d’ordenació del sector pes·
quer

La Generalitat executa les seves polítiques d’ordenació 
del sector pesquer mitjançant les mesures següents:

a) Capacitar i formar els professionals del sector i conèi-
xer-ne el nombre i les circumstàncies en què exerceixen 
l’activitat professional.

b) Fomentar i promocionar les organitzacions represen-
tatives del sector.

c) Regular i controlar la flota i les infraestructures pes-
queres i fomentar-ne la modernització.

d) Regular, controlar i fomentar els punts de primera 
venda i la comercialització dels productes pesquers.

e) Finançar i impulsar la recerca i la innovació per a 
millorar el sector.

Capítol II. Professionals i organitzacions del 
sector

Secció primera. Professionals

Article 63. Requisits per a l’exercici professional 
de la pesca

1. L’exercici de les activitats professionals pesqueres 
resta sotmès als requisits de titulació i de capacitació 
professional que el Govern ha d’establir per reglament, 
a proposta del departament competent en matèria de 
pesca i acció marítimes.

2. Els títols, els diplomes i els certificats que acrediten la 
capacitació professional pesquera són emesos pel depar-
tament competent en matèria de pesca i acció marítimes 
o, si escau, pels centres, els organismes o les entitats 
que aquest acrediti específicament amb aquesta finalitat.

3. S’han d’establir per reglament els mecanismes rela-
tius als cursos de capacitació professional i qualificació 
del personal mentre està embarcat.

Secció segona. Institucions i organitzacions re·
presentatives del sector pesquer

Article 64. Les confraries de pescadors i llurs 
federacions

Les confraries de pescadors i llurs federacions són 
corporacions de dret públic, sense ànim de lucre, que 
exerceixen funcions de representació del sector pesquer 
i de col·laboració i consulta amb l’Administració, i que 
fan activitats de gestió, impuls i promoció dels interes-

Fascicle segon
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f) Adaptar les embarcacions a una activitat complemen-
tària a la pesca extractiva, particularment a la pesca 
turística i la pesca recreativa.

Article 69. Condicions per a la construcció, la 
modernització i la reconversió d’embarcacions 
de pesca

Les obres de construcció, modernització o reconversió 
d’embarcacions de pesca han de complir els requisits 
constructius que s’estableixin per reglament, amb les 
finalitats següents:

a) Assegurar les condicions de navegabilitat, seguretat, 
higiene i habitabilitat de l’embarcació.

b) Garantir les condicions adequades de conservació i 
de manipulació eficient i racional del producte pesquer.

c) Garantir la conservació del medi marí.

d) Promoure la rendibilitat econòmica de les embar-
cacions, d’acord amb el pla de viabilitat corresponent.

e) La resta de finalitats que s’estableixin per reglament.

Article 70. Baixes equivalents

1. La construcció d’embarcacions de pesca inscrites en 
el Registre de Vaixells i Empreses Navilieres reque-
reix que les unitats que es construeixin substitueixin, en 
condicions d’equivalència, una embarcació o més d’una 
de les inscrites en el Registre de Pesca i Aqüicultura 
de Catalunya que hagin estat donades de baixa. Han 
de complir aquest mateix requisit les obres de moder-
nització i reconversió de les embarcacions de pesca si 
comporten increments d’esforç pesquer, en proporció 
equivalent als increments esmentats.

2. S’han de determinar per reglament les condicions 
d’equivalència a què fa referència l’apartat 1, tenint en 
compte, en tots els casos, l’arqueig en tones d’arqueig 
brut, la potència, el volum sota coberta i la resta de 
requisits tècnics de les embarcacions, com també les 
modalitats de pesca o les pesqueres a què es destinin.

3. El requeriment d’aportar la baixa de l’embarcació en 
el Registre de Pesca i Aqüicultura de Catalunya no és 
aplicable a les embarcacions auxiliars de pesca i aqüi-
cultura.

Article 71. Subjecció a autorització de les obres 
de construcció, modernització i reconversió 
d’embarcacions de pesca

1. Les noves construccions i les obres de modernitza-
ció i de reconversió d’embarcacions de pesca, incloses 
les embarcacions auxiliars, amb port base a Catalunya 
han d’ésser autoritzades pel departament competent en 
matèria de pesca i acció marítimes, sens perjudici de 
les competències d’altres administracions.

2. Les autoritzacions de construcció, modernització i 
reconversió de les embarcacions de pesca s’atorguen 
de conformitat amb els programes que aprovi la Ge-
neralitat per a adequar l’esforç pesquer a l’estat dels 
recursos i a la situació de les pesqueres existents, en el 
marc normatiu vigent.

a) Les organitzacions sindicals representatives del sec-
tor pesquer, d’acord amb les disposicions de la Llei 
orgànica 11/1985, del 2 d’agost, de llibertat sindical.

b) Les organitzacions empresarials que agrupin i re-
presentin empreses pesqueres i aqüícoles, incloses les 
comercialitzadores, les transformadores i les de distri-
bució, mitjançant l’àrea sectorial corresponent.

c) Les confraries de pescadors, de conformitat amb la 
Llei 22/2002.

d) Les cooperatives del mar i les entitats representatives 
de les empreses d’aqüicultura marina.

2. En el cas de les organitzacions empresarials, s’han 
d’establir per reglament les dades objectives que han de 
servir per a determinar, en funció del nombre d’empre-
ses afiliades, la representativitat de cadascuna.

Capítol III. Flota i infraestructures pesqueres

Secció primera. Disposicions generals

Article 67. Flota i infraestructures pesqueres

Les determinacions d’aquesta llei en matèria d’ordena-
ció del sector pesquer són aplicables als tipus d’embar-
cacions i d’infraestructures pesqueres següents:

a) Les embarcacions amb port base situat al litoral de 
Catalunya que figuren inscrites en el cens de la flota 
pesquera operativa.

b) Els ports base i de desembarcament situats al litoral 
de Catalunya.

c) Les llotges de contractació situades al territori de 
Ca talunya.

d) La resta d’instal·lacions construïdes i autoritzades per 
a exercir activitats pesqueres.

Secció segona. Construcció, modernització i re·
conversió d’embarcacions de pesca

Article 68. Construcció, modernització i recon·
versió d’embarcacions de pesca

La Generalitat ha d’adoptar mesures per a promoure 
la construcció, la modernització i la reconversió de les 
embarcacions de pesca, amb l’objecte de modificar-ne 
les condicions tècniques, amb alguna de les finalitats 
següents:

a) Adaptar-les a la normativa de la Unió Europea, a la 
normativa de l’Estat i a tota altra normativa aplicable.

b) Millorar les condicions d’habitabilitat i adaptació a 
la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

c) Racionalitzar les operacions de pesca.

d) Millorar els processos de manipulació i conservació 
dels productes a bord.

e) Millorar les condicions de sostenibilitat ambiental.
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c) Es compleixin la resta de requisits que, si escau, s’es-
tableixin per reglament d’acord amb la normativa de la 
Unió Europea i amb la de l’Estat.

2. Les autoritzacions han d’ésser revocades, amb audi-
ència prèvia de la persona titular, si s’incompleixen les 
condicions establertes per l’apartat 1.

3. Un cop revocada l’autorització, l’embarcació es dóna 
de baixa automàticament del Registre de Pesca i Aqüi-
cultura de Catalunya.

Article 76. Transmissió de les autoritzacions de 
construcció, modernització i reconversió d’em·
barcacions de pesca

1. La transmissió de les autoritzacions de construcció, 
modernització i reconversió d’embarcacions de pesca 
requereix l’autorització prèvia del departament compe-
tent en matèria de pesca i acció marítimes.

2. Per a autoritzar la transmissió, cal que el nou titular 
acrediti l’assumpció efectiva dels compromisos i les res-
ponsabilitats que es dedueixin de l’autorització.

3. No es poden transmetre les autoritzacions que siguin 
objecte d’un procediment de caducitat o de revocació.

Article 77. Transmissió de l’autorització de po·
sada en servei

Totes les transmissions de la titularitat de l’embarcació 
s’han de comunicar, en el termini d’un mes a partir de la 
data en què s’hagin efectuat, al departament competent 
en matèria de pesca i acció marítimes als efectes del 
canvi de titularitat de l’autorització de posada en servei.

Article 78. Autorització d’altres activitats com·
plementàries

1. En el marc de la regulació de l’esforç pesquer i amb 
la finalitat de contribuir a la viabilitat del sector, l’exer-
cici de la pesca professional pot ésser compatible amb 
l’exercici d’altres activitats, com ara les educatives, les 
científiques i les turístiques relacionades amb la pesca, 
d’acord amb els criteris que s’estableixin per reglament.

2. L’exercici de les activitats a què fa referència l’apartat 
1 requereix l’autorització del departament competent 
en matèria de pesca i acció marítimes, sens perjudici 
de les altres autoritzacions que siguin necessàries per 
a l’exercici de l’activitat, d’acord amb la normativa sec-
torial aplicable.

Article 79. Procediment

1. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes ha de determinar per reglament els proce-
diments que cal seguir per a tramitar les sol·licituds 
d’autorització d’obres de construcció, modernització o 
reconversió, de posada en servei, d’activitats comple-
mentàries altres que les pesqueres i de les transmissions 
respectives, de conformitat amb el que disposen els ar-
ticles d’aquesta secció i la resta de normativa aplicable.

2. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes ha de promoure les actuacions pertinents per 
a unificar la recepció de la documentació i gestionar 

Article 72. Autorització de les obres de cons·
trucció, modernització i reconversió d’embarca·
cions de pesca

Per a obtenir l’autorització per a la construcció, la mo-
dernització o la reconversió d’embarcacions de pesca 
s’han de complir les condicions que s’estableixin per 
reglament, les quals han d’acreditar el compliment 
dels requisits constructius de navegabilitat, seguretat, 
habitabilitat, sostenibilitat i rendibilitat a què referència 
l’article 69.

Article 73. Vigència i revocació de les autoritza·
cions de les obres de construcció, modernització 
i reconversió d’embarcacions de pesca

1. Les autoritzacions d’obres de construcció, modernit-
zació o reconversió d’embarcacions de pesca són vigents 
fins a la finalització de les obres autoritzades.

2. Les autoritzacions caduquen una vegada han trans-
corregut els terminis que s’hi estableixen sense que 
s’hagin iniciat o finalitzat les obres, llevat que hi con-
corrin circumstàncies de força major que ho justifiquin.

3. Les autoritzacions han d’ésser revocades, amb audi-
ència prèvia de la persona interessada, si s’incomplei-
xen les determinacions del projecte o les condicions 
establertes per a l’atorgament, sense que hi concorrin 
circumstàncies que a judici del departament competent 
en matèria de pesca i acció marítimes ho justifiquin.

4. La caducitat o la revocació de les autoritzacions no 
generen cap dret a indemnització.

Article 74. Autorització de posada en servei

1. Les embarcacions que han estat objecte d’obres de 
nova construcció, de modernització o de reconversió 
poden iniciar l’activitat de pesca una vegada el departa-
ment competent en matèria de pesca i acció marítimes 
els hagi donat l’autorització de posada en servei.

2. L’autorització de posada en servei és el darrer tràmit 
administratiu que han de complir les embarcacions que 
han estat objecte d’obres abans de tornar a operar, i té 
el doble objectiu de:

a) Verificar que les obres fetes s’ajusten efectivament al 
contingut de l’autorització de construcció, modernitza-
ció o reconversió.

b) Comprovar que compta amb tots els permisos, els 
certificats, les acreditacions i els registraments exigibles.

Article 75. Vigència i revocació de les autorit·
zacions de posada en servei

1. La vigència de les autoritzacions de posada en servei 
és indefinida sempre que:

a) Es mantinguin els requisits tècnics i de qualitat esta-
blerts en el projecte constructiu i, en tot cas, els que es 
determinin de conformitat amb l’article 69.

b) L’embarcació s’adeqüi als requeriments tècnics que 
s’estableixin normativament quan pertoqui, en funció 
de la tecnologia més avançada disponible, per a complir 
millor les finalitats de l’article 68.
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litoral de Catalunya diferent del port base han de tenir 
l’autorització prèvia de port base temporal expedida 
pel departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes. S’ha de determinar per reglament el pro-
cediment aplicable a l’obtenció d’aquesta autorització.

2. En l’expedient d’autorització de canvi temporal de 
port base de les embarcacions s’ha de sol·licitar un in-
forme a l’autoritat portuària competent, a les confraries 
de pescadors d’origen i de destinació i a les federacions 
territorials corresponents.

Article 83. Ports de desembarcament

1. Les embarcacions de pesca només poden desembar-
car llurs productes als ports de desembarcament au-
toritzats. Tenen aquesta condició els ports base i els 
altres ports del litoral de Catalunya determinats com a 
ports de desembarcament pel departament competent 
en matèria de pesca i acció marítimes, amb l’informe 
previ de l’autoritat portuària competent.

2. Les autoritats portuàries han de delimitar, dins de 
cada port de desembarcament, els llocs de desembar-
cament de productes pesquers i comunicar aquestes 
delimitacions al departament competent en matèria de 
pesca i acció marítimes.

3. Els desembarcaments de productes pesquers s’han 
de dur a terme sota les facultats de supervisió i control 
del departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes, el qual ha de vetllar perquè els productes 
desembarcats compleixin els requisits establers per 
aquesta llei i per la resta de la normativa aplicable.

Article 84. Condicions dels ports de desembar·
cament

1. Els ports de desembarcament situats al litoral de Ca-
talunya han de complir els requisits establerts per la 
normativa sectorial i, en tots els casos:

a) Disposar de molls i d’instal·lacions aptes i segurs 
perquè les embarcacions de pesca puguin atracar-hi i 
descarregar-hi.

b) Disposar d’instal·lacions adequades per a la manipu-
lació, la conservació, la comercialització en origen i el 
trasllat dels productes de la pesca en les condicions que 
estableix la normativa vigent.

c) Disposar dels mitjans necessaris per a exercir efici-
entment les tasques de control oficial de la pesca marí-
tima i de la comercialització dels productes.

2. El departament competent en matèria de pesca i 
acció marítimes pot autoritzar excepcionalment ports 
base o de desembarcament que no compleixin algun 
dels requisits establerts per l’apartat 1.b i c, sempre que 
transportin immediatament els productes de la pesca a 
un altre port que compleixi els requisits per a permetre’n 
la comercialització.

3. Amb la finalitat de garantir el compliment del que 
estableix aquesta secció, les instal·lacions dels ports 
utilitzades per a desembarcar, manipular i conservar 
els productes pesquers estan sotmeses a l’autorització 
prèvia del departament competent en matèria de pesca 

tots els tràmits exigibles davant els òrgans i les autori-
tats competents, amb la finalitat de simplificar els trà-
mits d’obtenció de les autoritzacions a què fa referència 
aquest article.

Secció tercera. Ports base i ports de desembar·
cament

Article 80. Autorització del port base

1. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes autoritza l’establiment del port base de les 
embarcacions de pesca als ports del litoral de Catalu-
nya, amb l’informe previ de l’organisme portuari com-
petent i de les confraries de pescadors i de la federació 
territorial corresponents, a més de la resta d’informes 
preceptius.

2. L’autorització de construcció d’una nova embarcació 
comporta automàticament l’establiment del seu port 
base, en els termes de la mateixa autorització.

Article 81. Canvi del port base

1. Correspon al departament competent en matèria de 
pesca i acció marítimes d’autoritzar els canvis de base 
d’embarcacions de pesca entre ports del litoral de Ca-
talunya. En l’atorgament d’aquestes autoritzacions s’ha 
de garantir:

a) El compliment de la normativa laboral sobre el tras-
llat d’empreses.

b) L’adequació de les característiques i les particularitats 
del port de destinació a les necessitats de l’embarcació.

c) El compliment de les mesures específiques de con-
tenció de l’esforç pesquer.

d) La condició que el port de destinació ofereixi possi-
bilitats de comercialització i prestació de serveis.

e) La resta de requisits que es determinin per reglament.

2. Només es poden informar favorablement les sol-
licituds d’establiment de port base a Catalunya si les 
embarcacions compleixen la normativa específica que 
hi és aplicable i si es redueix l’esforç pesquer equivalent 
de la mateixa modalitat en arqueig brut i cavalls de 
vapor de potència mitjançant les baixes d’embarcaci-
ons inscrites en el Registre de Pesca i Aqüicultura de 
Catalunya, amb idèntica finalitat que la que estableix 
l’article 70.

3. En l’expedient d’autorització de canvi del port base 
de les embarcacions s’ha de sol·licitar un informe a les 
confraries de pescadors d’origen i de destinació i a les 
federacions territorials corresponents.

4. En l’expedient d’autorització de canvi del port base 
de les embarcacions s’ha de sol·licitar un informe a l’au-
toritat portuària competent.

Article 82. Canvi temporal de port base

1. Les embarcacions amb port base a Catalunya que per 
raons de l’activitat pesquera preveuen utilitzar temporal-
ment, fins a un màxim de tres mesos, un altre port del 
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promouen la conservació del medi marí i la recerca en 
aquest àmbit.

e) Mesures per al desenvolupament sostenible de les 
zones que depenen més de la pesca.

f) El millorament de la comercialització, d’acord amb 
l’article 88.

g) La formació i la capacitació dels professionals de la 
pesca i el marisqueig.

h) Mesures per a millorar els equipaments dels ports 
pesquers i dels establiments de comercialització dels 
productes pesquers.

i) La recerca sobre el medi marí i sobre la gestió i la 
conservació dels recursos marins.

j) Mesures destinades a millorar la gestió, la conserva-
ció, la protecció i la regeneració dels recursos pesquers.

k) Ajuts a la creació i el desenvolupament de les zones 
de protecció pesquera en el marc d’aquesta llei.

l) Mesures de foment de les modalitats pesqueres ar-
tesanals.

m) Les altres finalitats que es determinin per reglament.

2. Correspon al conseller o consellera competent en 
matèria de pesca i acció marítimes aprovar les bases 
reguladores dels ajuts i les subvencions corresponents.

Capítol V. Comercialització

Article 88. Objectius per al millorament de la 
comercialització

La Generalitat té l’objectiu general de millorar les con-
dicions de venda de la producció, en particular:

a) La salubritat i la higiene dels productes i de les instal-
lacions i els equipaments de recepció, manipulació, con-
servació, expedició i venda.

b) La modernització dels establiments de comercialit-
zació, d’origen i destinació, i de les indústries de trans-
formació.

c) La qualitat dels productes de la pesca, que s’ha d’ade-
quar a les normes de comercialització que conformen 
el mercat únic.

d) La participació del sector pesquer en el procés de 
comercialització.

e) La revalorització dels productes pesquers de Cata-
lunya.

f) La pràctica d’un comerç responsable.

Article 89. Regulació

Sens perjudici que les persones interessades hagin d’ob-
tenir les autoritzacions o concessions preceptives de les 
autoritats competents d’acord amb la normativa vigent, 
el departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes intervé en la comercialització dels productes 
de la pesca, l’aqüicultura i el marisqueig mitjançant les 
mesures de regulació següents:

i acció marítimes i al règim de controls i inspeccions 
que regula aquesta llei.

Capítol IV. Ajuts i subvencions per al desenvolu·
pament del sector pesquer

Article 85. Objectius dels ajuts i les subvencions 
per al desenvolupament del sector pesquer

La Generalitat ha de vincular els recursos que destini 
al millorament de la pesca i de les estructures pesque-
res a les finalitats que marca la política pesquera de la 
Unió Europea i, si escau, a altres objectius que hi siguin 
coherents, en els termes del que estableixen els articles 
114 i 190 de l’Estatut d’autonomia. El Govern pot definir 
per reglament el marc concret d’aquests objectius i, si 
escau, pot fixar-ne les prioritats.

Article 86. Gestió dels ajuts i les subvencions

1. La Generalitat, per mitjà del departament compe-
tent en matèria de pesca i acció marítimes, gestiona 
de manera integrada tots els ajuts públics destinats al 
millorament de la pesca i de les estructures pesqueres 
de Catalunya, tant els que figuren en els seus pressupos-
tos, com les subvencions territorialitzables de la Unió 
Europea i de l’Estat.

2. En exercici de les competències de la Generalitat 
relatives a les subvencions territorialitzades de la Unió 
Europea i de l’Estat, el Govern, d’acord amb la nor-
mativa reguladora del Fons europeu de la pesca, ha 
de fixar:

a) Els objectius als quals es destinen les subvencions.

b) Les condicions exigides per a atorgar els ajuts a què 
fa referència l’apartat 1.

c) El procediment aplicable per a sol·licitar, tramitar i 
gestionar els ajuts.

d) La concessió de les subvencions.

Article 87. Objecte dels ajuts i les subvencions

1. Els ajuts i les subvencions regulats per aquest capí-
tol, d’acord amb la normativa aplicable a Catalunya, es 
destinen a alguna de les finalitats següents:

a) Mesures de millorament de la flota pesquera, a fi 
d’adaptar la capacitat i l’esforç pesquer als recursos pes-
quers disponibles.

b) Mesures destinades a reduir la capacitat de pesca, per 
mitjà de la retirada definitiva o temporal de l’activitat o 
d’aturades temporals de l’activitat, o d’ambdues mesu-
res, en el marc dels plans específics de gestió establerts 
per l’article 26. Per a garantir-ne el caràcter universal, 
aquests ajuts es destinen al manteniment dels llocs de 
treball i dels contractes laborals.

c) Mesures de suport als diversos àmbits del sector pes-
quer.

d) Ajuts de suport a les organitzacions que represen-
ten els interessos col·lectius del sector pesquer i que 
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primera venda i comprèn almenys una de les activitats 
següents:

a) El transport i la distribució.

b) L’emmagatzematge, la manipulació, la transformació 
i l’envasament.

c) L’exposició, la posada a la venda i la venda en mercats 
majoristes.

d) L’exposició, la posada a la venda i la venda al detall 
en mercats detallistes o en altres comerços de venda 
al públic.

e) La venda en establiments de restauració.

2. Les disposicions de l’apartat 1 s’entenen sens perju-
dici de les competències que corresponen als diversos 
departaments de la Generalitat o a altres administra-
cions públiques, en funció de la normativa sectorial 
corresponent.

Article 93. Condicions de la comercialització

1. L’Administració de la Generalitat ha de garantir, 
mitjançant l’exercici de les seves potestats d’ordenació 
i control, que les instal·lacions i les operacions de co-
mercialització en destinació dels productes de la pesca, 
l’aqüicultura i el marisqueig compleixen en tot moment 
les condicions sanitàries, de conservació, de traçabilitat 
i etiquetatge i de mides dels exemplars de les espècies 
establertes per la normativa vigent.

2. Els establiments de venda al públic han de posar a 
disposició dels consumidors tota la informació relativa 
a la traçabilitat que acompanya el producte, d’acord amb 
la normativa vigent de la Unió Europea, de l’Estat i de 
Catalunya.

Article 94. Prohibicions

1. No es poden comercialitzar productes de la pesca i 
del marisqueig, qualsevol que en sigui l’origen o la pro-
cedència, d’una mida o d’un pes inferiors als reglamen-
taris, o que hagin estat capturats en època de veda. La 
reglamentació sobre la mida i el pes de les captures és 
la determinada per les normes europees, sens perjudici 
de les normes de protecció addicional de les espècies 
que es puguin establir.

2. La prohibició de l’apartat 1 no afecta el trasllat o 
la tinença d’ous, d’espores o d’individus de mida o de 
pes inferiors als reglamentaris, o capturats en època de 
veda, si són destinats al cultiu, a la recerca o a l’experi-
mentació i compten amb les autoritzacions pertinents.

Article 95. Mesures de foment

El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes, en el marc de la normativa de la Unió Euro-
pea i de la resta de la normativa aplicable a Catalunya 
i, si escau, amb recursos propis, de l’Estat i de la Unió 
Europea, ha de fomentar i impulsar, entre altres, les 
mesures següents:

a) Les iniciatives del sector pesquer destinades a fo-
mentar la participació dels productors en el procés de 
comercialització i, en tots els casos, de les associacions 

a) Autoritzar l’activitat de primera venda en les llotges 
o en altres establiments autoritzats que compleixin els 
requisits que s’estableixin per reglament.

b) Controlar la declaració de dades i la resta de la do-
cumentació requerida per la normativa vigent per a la 
primera venda i el transport.

c) Fer complir la normativa vigent en matèria de traça-
bilitat i d’etiquetatge.

d) Establir per reglament la mida i el pes de comercia-
lització dels productes pesquers en el marc i en desple-
gament de les disposicions europees, i fer complir la 
normativa vigent en aquesta matèria.

e) Regular les denominacions d’origen o altres signes o 
marques de qualitat dels productes pesquers.

Article 90. Primera venda

La primera venda es fa d’acord amb els principis de 
lliure comerç, concurrència i transparència, i de con-
formitat amb les determinacions següents:

a) La primera venda en els establiments autoritzats 
d’acord amb l’article 89 i en les llotges és a càrrec dels 
productors. En el cas de les llotges es fa per mitjà dels 
titulars de les concessions.

b) En tots els casos, els titulars de les concessions de les 
llotges han de posar a disposició dels agents que inter-
venen en la primera venda les instal·lacions necessàries 
per a la pràctica correcta d’aquesta activitat comercial 
i n’han d’exercir el control.

c) Per a intervenir com a comprador o intermediari en 
les llotges cal tenir l’autorització pertinent, d’acord amb 
els requisits que s’han d’establir per reglament.

d) El departament competent en matèria de pesca i ac-
ció marítimes ha de determinar per reglament els do-
cuments, la nota de venda i el contingut de l’etiquetatge 
vinculat a la primera venda.

Article 91. Altres instal·lacions vinculades als 
processos de desembarcament i primera venda

1. Correspon al departament competent en matèria de 
pesca i acció marítimes d’autoritzar els centres d’ex-
pedició i de depuració i les altres instal·lacions que es 
poden utilitzar en els processos de desembarcament i 
primera venda.

2. Per a autoritzar les instal·lacions vinculades als pro-
cessos de desembarcament i primera venda es requereix 
tenir la concessió o autorització d’ocupació de domini 
públic portuari corresponent o, si escau, del litoral, i 
complir la normativa tècnica, sanitària i ambiental. Per 
a l’atorgament d’aquestes autoritzacions s’ha d’atendre 
principalment les necessitats de la flota que operi en el 
port de què es tracti, les seves disponibilitats i la resta 
de criteris que, si escau, s’estableixin per reglament.

Article 92. Comercialització posterior a la pri·
mera venda

1. La introducció dels productes de la pesca i el maris-
queig en la cadena alimentària es produeix després de la 
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2. El contingut del Registre de Pesca i Aqüicultura de 
Catalunya ha de mantenir una connexió telemàtica per-
manent amb el Registre de Professionals del Sector Pes-
quer i amb el d’embarcacions de pesca i també amb el 
corresponent registre de la Unió Europea, d’acord amb 
el que estableixen els articles 44 i 57 de la Llei estatal 
3/2001, del 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.

3. La inscripció en el Registre de Pesca i Aqüicultura de 
Catalunya no eximeix del compliment del deure d’ins-
cripció en el Registre Mercantil o en altres registres.

4. Totes les dades del Registre de Pesca i Aqüicultura de 
Catalunya referents a persones s’han de recollir, compi-
lar, tractar i presentar desagregades per sexes.

Article 97. Estructura i inscripció

1. Les seccions en què s’estructura el Registre de Pes-
ca i Aqüicultura de Catalunya s’han de determinar per 
reglament, als efectes d’organitzar de la manera més 
eficaç els diversos tipus d’inscripcions que estableix l’ar-
ticle 96 i de connectar-lo amb els registres de l’Estat i 
de la Unió Europea.

2. A proposta del departament competent en matèria de 
pesca i acció marítimes, s’han d’establir per reglament 
els procediments d’inscripció i de baixa i el règim de 
funcionament del Registre de Pesca i Aqüicultura de 
Catalunya.

Títol V. Del Consell de Pesca i Afers Marítims 
de Catalunya

Article 98. Naturalesa

1. El Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya 
és un òrgan de participació, assessorament i consulta 
adscrit al departament competent en matèria de pesca 
i acció marítimes.

2. El Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya 
és integrat per representants de:

a) El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes.

b) Altres departaments de la Generalitat.

c) Els agents vinculats al sector pesquer.

d) Les entitats marítimes i de pesca recreativa.

e) Les entitats conservacionistes i de recerca.

Article 99. Funcions

El Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya exer-
ceix les funcions següents:

a) Emetre l’informe preceptiu sobre els avantprojectes 
de llei i les disposicions de caràcter general que el de-
partament competent en matèria de pesca i acció marí-
times li sol·liciti en les matèries que afecten directament 
el sector pesquer i les activitats marítimes.

b) Assessorar el departament competent en matèria de 
pesca i acció marítimes en la formulació de les políti-
ques de pesca de la Generalitat.

de caràcter comercial que presentin una oferta conjunta 
de la producció de llurs associats, i els acords entre or-
ganitzacions del sector extractiu i del sector comercial.

b) Les iniciatives del sector pesquer orientades a incre-
mentar el control i el millorament dels processos i dels 
procediments de venda, amb la finalitat d’augmentar el 
valor afegit de la producció.

c) Estratègies integrals de millorament de la qualitat i 
de promoció dels productes de la pesca de Catalunya, 
amb la finalitat de revalorar la producció, amb les me-
sures següents:

Primera. La conscienciació dels productors sobre la 
necessitat de normalitzar la producció i de millorar la 
qualificació del personal dedicat a aquesta activitat

Segona. La identificació dels productes de Catalunya, 
especialment dels de la pesca artesanal, que per llurs 
característiques o llur qualitat puguin ésser objecte de 
distintius de qualitat

Tercera. L’impuls de les actuacions conjuntes de les 
associacions de caràcter comercial amb compradors i 
majoristes per a comercialitzar els productes de la pesca 
o el marisqueig de Catalunya normalitzats i diferenciats

Quarta. Les campanyes de promoció dels productes de 
la pesca o el marisqueig de Catalunya normalitzats i 
diferenciats

d) La promoció dels productes infravalorats o exceden-
taris.

e) El foment del consum dels productes infravalorats o 
excedentaris i la modernització i la competitivitat de les 
entitats i organitzacions que manipulen i comercialitzen 
productes pesquers.

Títol IV. Del Registre de Pesca i Aqüicultura de 
Catalunya

Article 96. Naturalesa i contingut del Registre

1. Es crea el Registre de Pesca i Aqüicultura de Catalu-
nya, adscrit a la direcció general competent en matèria 
de pesca i acció marítimes, en el qual han de constar:

a) Les embarcacions autoritzades pel departament com-
petent en matèria de pesca i acció marítimes per a la 
pesca professional i recreativa, per a labors auxiliars de 
pesca i per al marisqueig. En tots els casos ha d’incloure 
les dades de les embarcacions actives, dels expedients 
de construcció respectius i de les baixes.

b) Les dades dels pescadors i els mariscadors professio-
nals que tenen la titulació que els permet d’exercir l’ac-
tivitat professional pesquera o marisquera a Catalunya.

c) Les dades dels pescadors i els mariscadors professi-
onals que tenen llicència per a exercir l’activitat sense 
embarcació.

d) Les dades dels establiments d’aqüicultura.

e) Les dades de les entitats i les organitzacions repre-
sentatives del sector pesquer, incloses les confraries de 
pescadors i llurs federacions.
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Article 103. Actuacions

En el marc dels objectius establerts per l’article 102, 
el departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes ha de portar a terme, entre altres, les actua-
cions següents:

a) Promoure i desenvolupar les activitats formatives per 
a l’obtenció dels títols i els certificats de capacitació 
professional.

b) Promoure i desenvolupar les activitats formatives 
necessàries per a l’actualització dels coneixements i la 
implantació de noves tècniques de reciclatge dels pro-
fessionals del sector.

c) Elaborar estudis amb la finalitat d’avaluar les neces-
sitats formatives i de reciclatge en el sector professional 
nauticopesquer.

d) Elaborar periòdicament la planificació i la programa-
ció de les activitats formatives prioritàries.

e) Elaborar estudis sobre els canvis socials, laborals, 
econòmics i tecnològics que poden afectar els nivells 
de capacitació dels professionals del sector.

Article 104. Formació per a l’exercici d’activitats 
nauticorecreatives de caràcter professional

1. El Govern, a proposta del departament competent 
en matèria de pesca i acció marítimes i amb l’informe 
previ del departament competent en matèria d’educació, 
ha de regular les titulacions i els requisits de capacitació 
exigibles per a exercir el busseig professional i el govern 
d’embarcacions en aigües continentals.

2. Els títols, els diplomes i els certificats que capaci-
ten per a les activitats nauticorecreatives de caràcter 
professional són emesos pel departament competent en 
matèria de pesca i acció marítimes.

3. S’han d’establir per reglament els continguts forma-
tius dels títols, els diplomes i els certificats que habiliten 
per a la pràctica de les activitats nauticorecreatives de 
caràcter professional.

4. Els cursos es poden fer en els organismes, els centres 
o les acadèmies nàutiques autoritzats d’acord amb el que 
s’estableixi per reglament.

Article 105. Programa de capacitació professio·
nal nauticopesquera

1. El programa de capacitació professional nauticopes-
quera estableix les accions de formació destinades a les 
persones que es volen incorporar al sector nauticopes-
quer i als professionals que volen adequar o millorar 
llur capacitació professional.

2. El programa de capacitació professional nauticopes-
quera, que elabora l’Escola de Capacitació Nautico-
pesquera de Catalunya en funció de les demandes del 
sector i del programa d’actuacions de la direcció general 
competent en la matèria, d’acord amb el sistema de qua-
litat, ha d’ésser aprovat pel director o directora general 
competent en matèria de pesca i acció marítimes.

3. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes ha de fer difusió periòdicament del progra-

c) Elaborar propostes i recomanacions per a un apro-
fitament més bo, racional i sostenible dels recursos 
pesquers, i per a millorar la competitivitat i les con-
dicions de treball de les empreses i els professionals 
del sector.

d) Assessorar el departament competent en matèria de 
pesca i acció marítimes sobre l’aplicació de les políti-
ques de capacitació i titulació professional i nauticore-
creativa.

e) La resta de funcions que s’estableixin per reglament.

Article 100. Estructura i funcionament del Con·
sell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya

1. S’han d’establir per reglament la composició del 
Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya, la 
designació dels seus membres i el règim de funciona-
ment intern. La composició del Consell ha de tendir a 
la representació paritària entre dones i homes.

2. El Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya 
ha de funcionar en ple o en comissions, de la manera 
que es determini per reglament.

Títol VI. De la formació nauticopesquera

Capítol I. Formació dels professionals del sector 
nauticopesquer

Article 101. Professionals del sector nautico·
pesquer

Als efectes del que estableix aquesta llei, es conside-
ren professionals del sector nauticopesquer totes les 
persones físiques que exerceixen les tasques pròpies 
de la pràctica professional de la pesca, el marisqueig o 
l’aqüicultura, la nàutica i el busseig, o que hi estiguin 
directament relacionades.

Article 102. Objectius

Són objectius de la formació nauticopesquera:

a) Promoure la capacitació dels professionals del sec-
tor mitjançant una formació integral, que comprèn 
la formació inicial lligada a la formació professional 
reglada i a les titulacions professionals, el reciclat-
ge de coneixements i el desenvolupament de noves 
professions dins el marc de la legislació aplicable a 
Catalunya.

b) Promoure la capacitació dels professionals del sector 
per tal que es puguin dedicar a activitats relacionades 
amb el mar i la pesca que els permetin diversificar les 
rendes.

c) Promoure la formació dels professionals del sector en 
les matèries de gestió de recursos naturals, desenvolu-
pament sostenible i respecte al medi ambient en l’àmbit 
professional i recreatiu.

d) Promoure l’adaptació dels professionals del sector 
als canvis tecnològics, organitzatius i sociolaborals.
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Títol VII. De les activitats marítimes

Capítol I. Disposicions generals

Article 108. Àmbit

1. Als efectes del que estableix aquest títol, són activitats 
marítimes:

a) Les activitats nauticorecreatives de caràcter profes-
sional i d’esbarjo.

b) Les activitats subaquàtiques d’esbarjo.

c) Les activitats subaquàtiques de caràcter professional.

2. L’exercici de les activitats marítimes que es portin a 
terme en aigües marítimes i continentals de Catalunya 
s’ha de fer d’acord amb el que estableixen aquesta llei i 
les normes reglamentàries que la despleguin, respectant 
plenament la seguretat de les persones, el medi marí, 
els recursos naturals i el patrimoni cultural subaquàtic.

Article 109. Activitats nauticorecreatives de 
caràcter professional i d’esbarjo

1. Als efectes d’aquesta llei, són activitats nauticorecre-
atives les que es practiquen en el medi marí o en aigües 
continentals, però que no comporten la immersió, amb 
finalitat de lleure o d’esbarjo i que no estan vinculades 
a activitats esportives federatives.

2. Als efectes d’aquesta llei, tenen la consideració d’acti-
vitats nauticorecreatives de caràcter professional l’exer-
cici del busseig professional i el govern d’embarcacions 
en aigües continentals.

3. Per a practicar activitats nauticorecreatives cal tenir 
la titulació exigida i complir les condicions d’exercici 
establertes per reglament.

Article 110. Activitats subaquàtiques

1. Als efectes d’aquesta llei, són activitats subaquàtiques 
les que comporten intervencions en un medi aquàtic i 
estan sotmeses a ambient hiperbàric.

2. Per a la pràctica de les activitats subaquàtiques cal 
tenir la titulació exigida.

3. La pràctica de les activitats subaquàtiques se subjecta 
a les limitacions establertes per reglament per raó del 
lloc on es practiquin o per llur finalitat recreativa, pro-
fessional o científica.

Capítol II. Ordenació i gestió de les activitats 
marítimes

Article 111. Centres d’activitats marítimes

1. L’ensenyament de les activitats marítimes i l’organit-
zació de sortides al mar o a qualsevol altre medi aquàtic 
per a practicar aquestes activitats només es poden dur 
a terme en els centres nàutics o en les acadèmies que 
tinguin l’autorització pertinent del departament com-
petent en matèria de pesca i acció marítimes, en els 
termes establerts per aquesta llei i per les normes que 
la despleguin.

ma de capacitació professional nauticopesquera que, de 
conformitat amb la normativa aplicable, habilita per a 
obtenir els títols professionals.

Capítol II. Formació nauticorecreativa

Article 106. Formació per a l’exercici d’activitats 
marítimes d’esbarjo

1. El Govern, a proposta del departament competent 
en matèria de pesca i acció marítimes i amb l’informe 
previ del departament competent en matèria d’educació, 
ha de regular les titulacions i els requisits de capacitació 
exigibles per a l’exercici de determinades activitats nau-
ticorecreatives a què fa referència l’article 109, incloses 
les activitats subaquàtiques.

2. Els títols, els diplomes i els certificats que capaci-
ten per a les activitats nauticorecreatives són expedits 
pel departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes.

3. S’han d’establir per reglament els continguts forma-
tius dels títols, els diplomes i els certificats que habiliten 
per a la pràctica de les activitats nauticorecreatives.

4. Els cursos es poden fer en els organismes, els centres 
nàutics o les acadèmies nàutiques autoritzats d’acord 
amb el que s’estableixi per reglament.

5. El Govern ha d’estipular les condicions necessàries 
per a garantir que els títols que reguli i expedeixi tin-
guin validesa en tot el territori de l’Estat, de la mateixa 
manera que els expedits pel Ministeri de Foment i per 
les comunitats autònomes amb competències en for-
mació nauticorecreativa tinguin validesa a Catalunya.

Article 107. Escola de Capacitació Nauticopes·
quera de Catalunya. Naturalesa i funcions

1. L’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalu-
nya és l’òrgan, adscrit a la direcció general competent en 
matèria de pesca i acció marítimes, encarregat de portar 
a terme les actuacions regulades per aquesta llei en ma-
tèria de formació nauticopesquera i nauticorecrea tiva.

2. Correspon a l’Escola de Capacitació Nauticopesquera 
de Catalunya l’exercici de les funcions següents:

a) Organitzar i impartir els cursos per a l’obtenció dels 
títols professionals del sector nauticopesquer.

b) Impartir cursos i altres activitats d’actualització dels 
coneixements dels professionals del sector nauticopes-
quer.

c) Organitzar els exàmens i tramitar l’expedició dels 
títols que habiliten per a l’exercici de les activitats ma-
rítimes d’esbarjo.

d) Elaborar estudis sobre els canvis tecnològics, orga-
nitzatius i sociolaborals que puguin afectar el sector.

e) Promoure accions de desenvolupament i transferència 
tecnològica en les matèries regulades per aquesta llei.

f) La resta de funcions que s’hagin establert per regla-
ment, en el marc dels objectius de l’article 102.
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Títol VIII. De la intervenció i el règim sancio·
nador

Capítol I. Control i inspecció

Article 117. Disposicions generals

Correspon al departament competent en matèria de 
pesca i acció marítimes controlar les activitats re-
gulades per aquesta llei i garantir el compliment del 
que s’hi estableix, mitjançant la inspecció, l’adopció 
de mesures provisionals i la imposició de les sancions 
pertinents.

Article 118. Actuacions inspectores i de control

1. El personal al servei de l’Administració de la Gene-
ralitat o d’altres administracions públiques que exer-
ceix funcions de control i inspecció en matèria de pesca 
i acció marítimes té la condició d’agent de l’autoritat.

2. Les actes que aixequin els agents de l’autoritat en 
exercici de llurs funcions tenen presumpció de veracitat 
en els termes establerts per la legislació de procediment 
administratiu comú.

3. Tant les persones particulars com la resta d’admi-
nistracions han de prestar als agents de l’autoritat la 
col·laboració necessària en l’exercici de llurs funcions.

4. S’han d’establir per reglament les funcions que s’as-
signen al personal que exerceix les funcions de control 
i inspecció en matèria de pesca i acció marítimes.

5. El personal que exerceixi les funcions de control i 
inspecció ha d’estar habilitat mitjançant el procés que 
el departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes estableixi per reglament.

6. Les denúncies de les persones particulars poden do-
nar lloc a l’obertura d’un expedient informatiu, que pot 
derivar en un expedient administratiu sancionador si del 
seu contingut en resulta la possible comissió d’alguna 
de les infraccions tipificades per aquesta llei.

7. Amb els objectius d’assolir l’eficàcia i la coordinació 
màximes i per tal d’optimar l’aprofitament dels recur-
sos humans i materials disponibles per a les tasques 
de control i inspecció de pesca i acció marítimes, el 
departament competent en la matèria pot establir acords 
i convenis de col·laboració amb administracions públi-
ques i amb altres entitats reconegudes que prestin una 
col·laboració específica i concreta amb els serveis d’ins-
pecció.

Article 119. Procediments de control i inspecció

1. Per a controlar la pesca i el marisqueig en fons on 
aquestes activitats són il·legals, és vàlida la denúncia 
feta pel personal habilitat per a fer les actuacions de 
control i inspecció a partir de l’observació visual, feta 
quan sigui notori que una embarcació de pesca feineja 
en els dits fons. En aquest cas, les dades de posiciona-
ment obtingudes del centre de seguiment via satèl·lit 
de la flota pesquera, les fotografies i tot altre material 
probatori de què es disposi s’han d’incorporar a la de-
núncia.

2. Als efectes d’aquesta llei, són centres d’activitats ma-
rítimes els centres nàutics, les acadèmies nàutiques, els 
centres d’immersió i els que s’estableixin per reglament.

Article 112. Centres nàutics

Als efectes d’aquesta llei, són centres nàutics els centres 
d’activitats marítimes que, mitjançant la contractació de 
serveis, ofereixen la possibilitat de fer activitats nauti-
corecreatives i de pesca.

Article 113. Acadèmies nàutiques

Als efectes d’aquesta llei, són acadèmies nàutiques els 
centres d’activitats marítimes que imparteixen la for-
mació teòrica i pràctica necessària per a obtenir les 
titulacions oficials de nàutica d’esbarjo.

Article 114. Centres d’immersió

Als efectes d’aquesta llei, són centres d’immersió els 
centres d’activitats marítimes que ofereixen almenys 
una d’aquestes possibilitats:

a) Practicar activitats subaquàtiques, amb la supervisió 
de guies o instructors, o sense cap supervisió.

b) Obtenir la formació necessària per a practicar acti-
vitats subaquàtiques.

Article 115. Autorització dels centres d’activi·
tats marítimes

1. L’obertura i el funcionament dels centres d’activi-
tats marítimes resten sotmesos a l’autorització prèvia 
del departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes.

2. S’han d’establir per reglament els requisits que han de 
complir els centres d’activitats marítimes per a obtenir 
l’autorització d’obertura i funcionament, el procediment 
que cal seguir per a atorgar-la, les condicions de fun-
cionament pel que fa a la formació i la capacitació del 
personal dels centres, les condicions relatives a la pràc-
tica de les activitats, les mesures de seguretat que han 
de complir i la responsabilitat dels centres.

Article 116. Registre de centres d’activitats ma·
rítimes

1. El departament competent en matèria de pesca i acció 
marítimes ha de crear i gestionar el Registre de centres 
d’activitats marítimes de Catalunya, en el qual s’han 
d’inscriure els centres nàutics, les acadèmies nàutiques, 
els centres d’immersió i qualsevol altre centre que s’hagi 
establert per reglament.

2. La regulació del Registre de centres d’activitats marí-
times de Catalunya s’ha d’establir per reglament.
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4. Les despeses generades per les mesures provisionals 
adoptades, i també les que corresponguin a les sancions 
accessòries que, si escau, es puguin imposar d’acord 
amb aquesta llei, són a càrrec de la persona imputada 
si en la resolució de l’expedient s’aprecia que ha comès 
una infracció.

5. En tot el que no regula aquesta llei, el règim jurídic 
aplicable a les mesures provisionals és el que establei-
xen els articles 72 i 136 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Article 122. Abast de les mesures provisionals

Amb les finalitats d’assegurar l’eficàcia de la resolució 
que pogués recaure i de protegir els interessos generals, 
l’òrgan competent per a incoar els expedients sancio-
nadors pot acordar l’adopció de les mesures cautelars 
provisionals següents:

a) Comissar els productes de la pesca, del marisqueig 
o de l’aqüicultura.

b) Confiscar els arts, els aparells, els ormeigs de pes-
ca i marisqueig, l’embarcació, els vehicles, els remolcs 
refrigerats autònomament, els aparells d’immersió o 
altres instruments que s’hagin fet servir per a cometre 
la infracció.

c) Immobilitzar temporalment l’embarcació, amb la co-
municació prèvia a l’autoritat portuària competent, en 
els termes que s’estableixin per reglament amb relació 
a les mesures de tutela i conservació.

d) Immobilitzar el vehicle de transport utilitzat si la 
infracció afecta la comercialització de productes.

e) Suspendre temporalment les llicències o les autorit-
zacions per a l’exercici de la pesca o el marisqueig que 
regula aquesta llei.

f) Suspendre temporalment l’autorització atorgada a 
centres nàutics, acadèmies nàutiques o centres d’im-
mersió que regula aquesta llei.

g) Suspendre temporalment els efectes de la concessió o 
l’autorització dels establiments d’aqüicultura que regula 
aquesta llei.

h) Tancar provisionalment les instal·lacions o els esta-
bliments afectats per l’exercici d’activitats que presump-
tament siguin constitutives de les infraccions regulades 
per aquesta llei.

i) Retenir el document acreditatiu de la capacitació pro-
fessional.

j) Ordenar al patró de l’embarcació de dirigir-se al port 
base o al port operatiu més proper.

k) Subhastar captures d’espècies la pesca de les quals no 
estigui prohibida i de mida i pes reglamentaris i retenir 
l’import de les vendes obtingudes en les llotges pes-
queres en primera venda, el qual import ha de quedar 
a disposició de l’Administració pública fins que no se 
substanciï l’expedient.

l) Adequar l’art, l’estri o l’ormeig als reglaments vigents.

2. En les inspeccions dutes a terme al mar amb l’ajut 
de mitjans nàutics o aeris de control oficial, la situació 
de la infracció de l’embarcació de pesca és la determi-
nada per la seva posició en el moment de l’albirament, 
per la situació de l’embarcació quan és abarloada per 
l’embarcació oficial d’inspecció pesquera o per la posi-
ció de l’helicòpter o l’avioneta de control en el zenit de 
l’embarcació de pesca.

Article 120. Accés als establiments i els llocs 
objecte d’inspecció

1. El personal que exerceix les funcions de control i 
inspecció, en exercici de les seves funcions i acreditant 
la identitat, pot accedir als establiments, les indústries, 
les embarcacions, els vehicles i altres béns immobles o 
mobles en els quals s’exerceixin les activitats regulades 
per aquesta llei.

2. El personal que exerceix les funcions de control i 
inspecció pot examinar les instal·lacions, els equips i 
els productes del mar que hi hagi en els llocs objecte 
d’inspecció, i també la documentació necessària per a 
comprovar si es compleix la normativa vigent.

3. Si el lloc objecte d’inspecció coincideix amb el domi-
cili de la persona física afectada, el personal que exer-
ceix les funcions de control i inspecció ha d’obtenir, en 
defecte del consentiment exprés de la persona titular, 
l’autorització judicial corresponent.

Capítol II. Mesures provisionals

Article 121. Règim de les mesures provisionals

1. En el cas que es detecti la comissió de qualsevol 
de les infraccions tipificades per aquesta llei, abans 
d’iniciar el procediment administratiu o en el decurs 
d’aquest, les autoritats competents i, si escau, el perso-
nal habilitat i acreditat per a les actuacions inspectores 
i de control poden adoptar, de manera motivada i per 
raons d’urgència o necessitat, mesures provisionals si 
de les actuacions fetes en el decurs de la inspecció o 
el control es dedueix l’existència d’un risc immediat 
per a la salut humana, els recursos pesquers o el medi, 
o d’un incompliment de la normativa que pugui ésser 
tipificat com a greu o molt greu d’acord amb la legis-
lació aplicable.

2. Les mesures provisionals adoptades a què fa referèn-
cia l’apartat 1 han d’ésser notificades de manera imme-
diata a l’òrgan competent per a iniciar el procediment 
sancionador. Aquest òrgan, en el termini màxim de 
quinze dies i mitjançant una resolució motivada, ha de 
dictar la corresponent resolució d’incoació de l’expedi-
ent, que ratifiqui, modifiqui, aixequi o complementi les 
mesures provisionals.

3. Les mesures provisionals adoptades a què fa refe-
rència l’apartat 1 s’han d’ajustar, en tots els casos, a la 
intensitat, la proporcionalitat i les necessitats tècniques 
que es pretenen garantir en cada cas concret, i no poden 
tenir una durada superior a la de la situació de risc que 
les hagi motivades.
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expedient independent, amb respecte dels principis i les 
garanties del procediment administratiu.

3. En el cas que la persona obligada a reparar o indem-
nitzar pels danys o els perjudicis no ho faci, el departa-
ment competent en matèria de pesca i acció marítimes 
pot imposar-li multes coercitives per un import màxim 
de 1.000 euros cadascuna. Aquestes multes es poden 
reiterar un màxim de deu vegades, deixant entre una i 
l’altra el temps suficient per a complir l’obligació. Si per-
sisteix l’incompliment de la persona que hi està obligada 
o si hi concorren raons d’urgència, es pot fer l’execució 
subsidiària dels treballs de reparació, a càrrec de la per-
sona que hi està obligada.

Article 126. Exercici de la potestat sancionadora

1. Les accions i les omissions tipificades com a infrac-
ció han d’ésser sancionades d’acord amb les disposici-
ons d’aquesta llei i amb la resta de normes que regulen 
l’exercici de la potestat sancionadora, mitjançant la 
incoació, la instrucció i la resolució del procediment 
sancionador corresponent.

2. Els procediments sancionadors s’han de resoldre en 
el termini màxim de sis mesos comptats de la data de 
l’acord d’inici de l’expedient, excepte en els supòsits 
que hi concorri alguna causa legal de suspensió. El 
procediment resta suspès en els supòsits establerts le-
galment i durant tot el temps que correspongui per a 
efectuar notificacions per edictes, si escau. Transcor-
regut el termini esmentat, s’ha de declarar la caducitat 
de l’expedient.

3. La notificació de qualsevol dels actes que integren 
el procediment sancionador es pot fer mitjançant les 
confraries de pescadors si la persona expedientada n’és 
membre, sempre que aquest mitjà permeti tenir cons-
tància que la persona interessada o qui la representi 
l’ha rebuda, i de la data, la identitat i el contingut de 
l’acte notificat, i que així consti acreditat en l’expe-
dient.

4. Si els fets comesos o l’omissió d’actes deguts poden 
ésser constitutius d’il·lícit penal, el departament com-
petent en matèria de pesca i acció marítimes els ha de 
posar en coneixement del ministeri fiscal. El procedi-
ment sancionador s’ha de suspendre un cop l’autoritat 
judicial hagi incoat el procés penal que correspongui, 
si hi ha identitat de subjecte, fet i fonament.

Article 127. Classificació de les infraccions

1. Les infraccions tipificades per aquesta llei es classi-
fiquen, en funció de l’activitat a la qual afecten, en els 
tipus següents:

a) Infraccions en matèria de pesca professional en ai-
gües interiors o en aigües continentals i de marisqueig.

b) Infraccions en matèria de pesca recreativa en aigües 
interiors.

c) Infraccions en matèria d’aqüicultura.

d) Infraccions en matèria d’ordenació del sector pesquer 
i comercialització dels productes de la pesca.

e) Infraccions relatives a activitats marítimes.

m) Fer el dipòsit dels arts, els ormeigs, els estris i 
dels productes intervinguts cautelarment a la persona 
inspeccionada després d’haver-hi aplicat un precinte 
oficial.

Article 123. Adopció de les mesures cautelars 
provisionals

1. Les mesures cautelars provisionals establertes per 
l’article 122.a, b, d, j, k, l i m poden ésser acordades 
pel personal habilitat i acreditat per a les actuacions 
inspectores i de control abans de la incoació del pro-
cediment corresponent, s’han de fer constar en l’acta 
pertinent i han d’ésser comunicades immediatament al 
director o directora dels serveis territorials correspo-
nents del departament competent en matèria de pesca 
i acció marítimes.

2. Les mesures provisionals establertes per l’article 122. 
b, c i d es poden deixar sense efecte, amb la constitució 
prèvia d’una fiança, la qual ha de cobrir, com a mínim, 
l’import de la sanció que pogués correspondre per la 
presumpta infracció i pels danys i els perjudicis causats.

Capítol III. Règim sancionador

Article 124. Disposicions generals

1. Són infraccions totes les accions i omissions tipifica-
des com a tals per aquesta llei.

2. Als efectes d’aquesta llei, és exercici de la pesca o 
del marisqueig, llevat de prova en contrari, la captura, la 
possessió o la tinença d’exemplars d’espècies marines, 
la temptativa de capturar o recollir exemplars d’espè-
cies marines o qualsevol altra activitat que es dugui a 
terme en el mar i en la línia de costa que impliqui el 
maneig, sobre la coberta d’una embarcació o a l’aigua, 
d’arts, ormeigs i estris de pesca o marisqueig, excepte 
les que s’hagin de fer per causa de força major i puguin 
ésser degudament justificades i acreditades. Tenen la 
mateixa consideració les activitats abans esmentades 
que s’exerceixen en l’àmbit de la pesca professional en 
aigües continentals.

3. Als efectes d’aquesta llei, és possessió amb finalitats 
de comercialització o venda, llevat de prova en contrari, 
la tinença de captures d’espècies prohibides o de mida 
o pes inferiors als reglamentaris per alguna persona en 
mercats, botigues, magatzems, establiments o algun 
altre lloc, contenidor o objecte de característiques anà-
logues, o per algú que es dediqui a la venda ambulant, 
qualsevol que en sigui el lloc.

Article 125. Reparació del dany i indemnitzacions

1. La persona responsable de la comissió d’una infrac-
ció, independentment de les sancions que li puguin 
correspondre, resta obligada a reparar el dany o el per-
judici causat i a indemnitzar l’Administració pels danys 
i perjudicis que li puguin correspondre.

2. L’abast de la reparació i de la indemnització s’ha de 
determinar, quan sigui possible, en el marc de l’expe-
dient sancionador; també es poden determinar en un 
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h) Les persones titulars dels centres d’activitats ma-
rítimes, en el cas d’infraccions en matèria d’activitats 
nàutiques recreatives i subaquàtiques.

i) Les persones que siguin propietàries, promotores i 
constructores de les obres, en el cas d’obres o instal-
lacions que incideixen sobre els recursos pesquers.

Article 129. Prescripció

1. Els terminis de prescripció de les infraccions tipifi-
cades per aquesta llei són de tres anys per a les molts 
greus, de dos anys per a les greus i de sis mesos per a les 
lleus, a comptar de la data de comissió de la infracció.

2. Els terminis de prescripció de les sancions imposades 
pels òrgans competents en la matèria són de tres anys 
per a les molts greus, de dos anys per a les greus i d’un 
any per a les lleus, a comptar de la data en què la reso-
lució sancionadora esdevingui ferma.

3. En el cas de concurrència d’infraccions lleus, greus 
o molt greus o que alguna d’aquestes infraccions sigui 
el mitjà necessari per a cometre’n una altra, el termini 
de prescripció és el que s’estableix per a la infracció 
més greu.

4. La prescripció de la sanció no comporta la prescrip-
ció de l’acció de l’Administració per a exigir a qui en 
sigui responsable la reposició dels béns a l’estat anterior 
al de la comissió de la infracció i per a reclamar-li els 
danys i els perjudicis causats, durant un termini de cinc 
anys.

Article 130. Destinació dels productes i els béns 
comissats o confiscats

1. Les captures d’espècies procedents de la pesca, el 
marisqueig o l’aqüicultura comissades en aplicació 
d’aquesta llei que tinguin possibilitat de sobreviure 
s’han de retornar al mitjà del qual procedeixen. Si es-
tiguessin mortes, en funció del volum i les exigències 
higièniques i sanitàries, poden tenir alguna de les des-
tinacions següents:

a) La subhasta pública, sempre que es tracti de captures 
d’espècies la pesca de les quals no estigui prohibida i de 
mida o pes reglamentaris. L’import de la venda s’ha de 
posar a disposició de l’òrgan sancionador.

b) El lliurament per al consum d’un centre benèfic o 
d’institucions públiques o privades sense ànim de lucre.

c) La destrucció.

2. Els arts, els ormeigs i altres instruments de pesca 
o béns confiscats com a mesura cautelar, sempre que 
siguin reglamentaris, s’han de tornar a la persona in-
teressada en el moment que es faci efectiu l’import de 
la fiança a què es refereix l’article 123. Si la resolució 
del procediment aprecia la comissió d’alguna infracció, 
s’han de tornar a la persona interessada una vegada feta 
efectiva la sanció corresponent. Els béns confiscats que 
no siguin reglamentaris s’han de destruir.

3. Si la resolució del procediment sancionador no apre-
cia la comissió de cap infracció, s’ha d’acordar la devo-
lució dels productes o els béns comissats o confiscats 
o, si escau, de llur valor a la persona interessada. En el 

2. Les infraccions tipificades per aquesta llei es classi-
fiquen en infraccions molt greus, greus i lleus.

Article 128. Responsabilitats

1. Són responsables de les infraccions tipificades per 
aquesta llei les persones, físiques o jurídiques, que ha-
gin participat en la comissió del fet infractor, per acció 
o omissió, i fins i tot a títol de simple negligència. La 
responsabilitat també els és exigible encara que les in-
fraccions es cometin mitjançant associacions temporals 
d’empreses, agrupacions o comunitats de béns sense 
personalitat jurídica.

2. En el supòsit d’infraccions greus o molt greus impu-
tades a una persona jurídica, poden ésser considerats 
responsables els membres dels òrgans rectors o de di-
recció i els tècnics responsables de l’activitat.

3. Els propietaris o els armadors de les embarcacions, 
en el cas que hi hagi una denuncia per presumpta infrac-
ció en matèria de pesca o marisqueig, resten obligats, 
quan siguin requerits a aquest efecte, a identificar el 
patró responsable de l’embarcació.

4. De les infraccions comeses per persones menors 
d’edat no emancipades o per persones incapacitades, 
en són responsables el pare, la mare o qui en tingui 
la tutoria.

5. Les sancions que s’imposin a persones diferents com 
a conseqüència d’una mateixa infracció tenen caràcter 
independent entre elles.

6. En els supòsits que una infracció sigui imputable a di-
verses persones i no sigui possible determinar el grau de 
participació de cadascuna, en responen solidàriament:

a) Els propietaris de les embarcacions, els armadors, els 
noliejadors, els capitans i els patrons o les persones que 
dirigeixin l’activitat pesquera, en el cas d’infraccions en 
matèria de pesca i marisqueig.

b) Les persones titulars dels establiments de cultius ma-
rítims i instal·lacions auxiliars, en el cas d’infraccions 
en matèria d’aqüicultura.

c) Les persones titulars de les empreses comercialitza-
dores o transformadores dels productes de la pesca, el 
marisqueig o l’aqüicultura, en el cas que la infracció 
afecti les activitats esmentades.

d) Les persones titulars i les entitats gestores de les llot-
ges i els centres de venda, en el cas d’infraccions que 
afectin la venda de productes de la pesca o l’aqüicultura.

e) Les persones titulars de les empreses de transport, en 
el cas d’infraccions comeses en el transport de produc-
tes de la pesca, el marisqueig o l’aqüicultura.

f) Les persones titulars de les empreses i els establi-
ments de restauració que ofereixin al consum productes 
de mida i pes antireglamentaris, en el cas que les infrac-
cions consisteixin en aquesta activitat.

g) Els organitzadors, tant si són persones com entitats, 
de les diferents proves dels concursos de pesca recrea-
tiva o esportiva.
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f) Incomplir les normes aplicables a les modalitats de 
pesca o marisqueig.

g) Simultaniejar la modalitat de marisqueig amb una 
altra modalitat de pesca si això no és permès.

h) Incomplir l’obligació de respectar les distàncies mí-
nimes per a embarcacions i arts entorpint les activitats 
pesqueres o marisqueres de tercers.

i) No dur instal·lat a bord el dispositiu de control via satèl-
lit o qualsevol altre dispositiu de naturalesa similar es-
tablert per la normativa vigent per a controlar l’activitat.

j) Manipular, alterar, malmetre o no tenir operatiu per 
causes imputables a la persona interessada el dispositiu 
de control via satèl·lit o qualsevol altre dispositiu de 
naturalesa similar establert per la normativa vigent per 
a controlar l’activitat, i també produir qualsevol tipus 
de pertorbació en les comunicacions, impedir-les o in-
terferir-hi.

k) Incomplir l’obligació d’emplenar els documents pre-
ceptius de control de l’activitat pesquera o marisquera, 
alterar-hi les dades reals o emplenar-los amb retard.

l) Servir-se d’embarcacions auxiliars no autoritzades per 
a mariscar a peu.

m) Incomplir l’obligació de dur visibles de la manera 
establerta per la normativa vigent la matrícula o altres 
requisits d’identificació de l’embarcació, impedir que 
siguin visibles o manipular-los de manera que es difi-
cultin les tasques d’inspecció.

n) Servir-se de balises d’ormeigs de pesca o marisqueig 
que no compleixin la normativa vigent.

o) Incomplir l’obligació d’identificar el patró de l’embar-
cació, si li és requerit al propietari o l’armador.

p) Retardar o incomplir les obligacions d’informació i 
de comunicació a l’Administració establertes per aques-
ta llei i per la normativa que la desplegui.

q) No col·laborar en les funcions de control i inspecció, 
o obstruir-les, sense arribar a impedir-ne l’exercici.

r) Faltar al respecte als representants dels òrgans que 
exerceixen les funcions de control i inspecció.

s) Incomplir l’horari de sortida a port de l’embarcació 
auxiliar de pesca d’una embarcació de pesca principal.

t) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol 
manera les proves o qualsevol altre material i els precin-
tes oficials aplicats per a donar a conèixer la comissió 
d’alguna infracció.

u) Mariscar fora de l’àmbit territorial autoritzat.

v) Introduir en el mercat productes pesquers o maris-
quers fora dels circuits legals de primera venda establerts.

w) Abocar al mar captures que poden ésser comerci-
alitzades en primera venda, havent-ne fet la tria i la 
classificació.

x) Cometre una segona infracció lleu de la mateixa na-
turalesa d’una primera en el termini d’un any, sempre 
que la primera infracció hagi estat declarada així per 
resolució ferma.

supòsit que la persona interessada no se’n faci càrrec 
en el termini de sis mesos comptat a partir que li hagi 
estat requerit, s’entén que resten abandonats; en aquest 
cas, el departament competent en matèria de pesca i 
acció marítimes, amb audiència prèvia de la persona 
interessada, pot decidir-ne la destinació.

Capítol IV. Infraccions

Secció primera. Infraccions en matèria de pesca 
professional i marisqueig

Article 131. Infraccions lleus

Són infraccions lleus en matèria de pesca professional 
i marisqueig:

a) No portar a l’embarcació o no exhibir, a requeriment 
dels agents de l’autoritat, les llicències o els permisos 
de pesca o marisqueig, en qualsevol de les modalitats, 
o tenir-los caducats.

b) No comunicar a la direcció general competent en 
matèria de pesca i acció marítimes la transmissió d’una 
embarcació.

c) Incomplir les disposicions reglamentàries relatives a 
la identificació o la senyalització dels arts i ormeigs de 
pesca o marisqueig.

d) Tota acció o omissió que comporti l’incompliment de 
les obligacions establertes per la legislació pesquera de 
la Unió Europea o pels tractats o convenis internacio-
nals subscrits per la Unió Europea sobre la conservació 
i la gestió dels recursos pesquers, en el cas que no siguin 
tipificades com a infracció greu o molt greu.

e) Infringir qualsevol de les obligacions establertes per 
aquesta llei o per la resta de la legislació vigent en ma-
tèria de pesca marítima, en el cas que la infracció no 
sigui tipificada com a greu o molt greu.

f) Abandonar en la zona de pesca estris, deixalles o 
residus generats durant l’activitat.

Article 132. Infraccions greus

1. Són infraccions greus en matèria de pesca professio-
nal i marisqueig relatives a l’activitat:

a) Pescar o mariscar en qualsevol de les modalitats sen-
se les llicències o els permisos preceptius.

b) Manipular o alterar les dades i les circumstàncies que 
consten en les llicències o els permisos.

c) Incomplir les condicions establertes en les llicències 
o els permisos de pesca, de marisqueig o d’extracció de 
recursos marins.

d) Incomplir les mesures aprovades de conformitat amb 
l’article 27 destinades a la conservació dels recursos 
pesquers i marisquers, en el cas que aquest fet no cons-
titueixi una infracció molt greu.

e) Pescar o mariscar fora del temps o del període d’ex-
tracció autoritzat, o incomplir el descans setmanal.
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f) Instal·lar o utilitzar dispositius que redueixin la se-
lectivitat dels arts i els ormeigs de pesca o marisqueig 
i adherir llast suplementari en forma de discs, boles o 
altres de similars, units a la ralinga inferior de l’art de 
ròssec que permetin pescar sobre els fons rocosos.

g) Canviar la modalitat de pesca sense l’autorització 
preceptiva.

h) Eliminar, manipular, traslladar o alterar els arts, 
els ormeigs, els equips o altres instruments de pesca o 
marisqueig intervinguts cautelarment pel personal que 
exerceix tasques d’inspecció i control, els precintes 
oficials aplicats o les proves que donin lloc al coneixe-
ment de la comissió d’una infracció i obtenir productes 
marisquers en zones d’extracció declarades tancades o 
prohibides.

j) Utilitzar indegudament els arts, els estris o els or-
meigs pesquers o marisquers.

k) Cometre una segona infracció lleu de la mateixa na-
turalesa d’una primera en el termini d’un any, sempre 
que la primera infracció hagi estat declarada així per 
resolució ferma.

Article 133. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus en matèria de pesca profes-
sional i marisqueig:

a) Practicar activitats regulades per aquesta llei sense la 
llicència, el permís o la concessió corresponent.

b) Exercir l’activitat de pesca o de marisqueig sense 
estar inscrit en el Registre de Pesca i Aqüicultura de 
Catalunya o sense constar en les bases de dades i els 
fitxers que s’estableixin per reglament.

c) Utilitzar per a la pesca substàncies explosives, tòxi-
ques o càustiques, verinoses, paralitzants o corrosives, 
narcòtiques o contaminants.

d) Practicar activitats no permeses en zones protegides.

e) Obtenir la llicència o altres autoritzacions necessàries 
per a l’exercici de la pesca o el marisqueig basant-se en 
documentació o informació falsa.

f) Desobeir el personal que compleix tasques d’inspec-
ció i control, oposar-li resistència o fer-li obstrucció, 
impedint l’exercici de la seva activitat.

g) Posar en el mercat productes pesquers o marisquers 
fora dels circuits legals de primera venda, si procedei-
xen de zones tancades.

h) Cometre una segona infracció greu de la mateixa 
naturalesa d’una primera en el termini d’un any, sempre 
que la primera infracció hagi estat declarada així per 
resolució ferma.

Secció segona. Infraccions en matèria de pesca 
marítima recreativa en aigües interiors

Article 134. Infraccions lleus

Són infraccions lleus en matèria de pesca marítima re-
creativa en aigües interiors:

2. Son infraccions greus relatives a la conservació de 
les espècies i dels recursos marins:

a) Capturar exemplars de mida o pes inferiors als au-
toritzats o exemplars d’espècies prohibides o vedades 
per a la pesca.

b) Capturar o tenir més exemplars d’espècies dels au-
toritzats.

c) Pescar o mariscar en fons on la normativa ho prohi-
beix, en època o en zona de veda o prohibida.

d) Malmetre o destruir les zones d’herbassars de fanerò-
games marines, coral·lígens i grapissars (fons de maërl), 
llurs barbades o altres zones declarades de protecció 
pesquera o marisquera degudament senyalitzades.

e) Arrancar o destruir els senyals de delimitació dels 
espais de protecció pesquera o marisquera.

f) Extreure mol·luscs i altres invertebrats marins si 
aquesta extracció no és autoritzada.

g) Extreure flora i fauna marines en aigües interiors 
sense finalitats pesqueres o marisqueres degudament 
autoritzades.

h) Introduir en aigües del litoral de Catalunya exemplars 
d’espècies al·lòctones, tret que això estigui expressa-
ment autoritzat i compleixi els requisits establerts per 
reglament.

i) Pescar o portar en l’embarcació exemplars d’espècies 
no autoritzades per la normativa sectorial, o capturar 
aquests recursos marins amb embarcacions que no tin-
guin l’autorització preceptiva.

j) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol 
manera els productes marins intervinguts cautelarment, 
els precintes oficials aplicats o les proves que donin lloc 
al coneixement de la comissió d’una infracció.

k) Tenir mol·luscs, gasteròpodes i altres invertebrats 
marins sense la guia de circulació o l’autorització per-
manent corresponent.

l) Cometre una segona infracció lleu de la mateixa na-
turalesa d’una primera en el termini d’un any, sempre 
que la primera infracció hagi estat declarada així per 
resolució ferma.

3. Són infraccions greus relatives als arts, els ormeigs, 
els equips i altres instruments de pesca o marisqueig:

a) Utilitzar o tenir en l’embarcació arts o instruments 
que estiguin prohibits o que siguin antireglamentaris, 
que siguin diferents dels autoritzats, o en un nombre 
superior a l’autoritzat.

b) Incomplir les normes sobre la utilització dels arts i 
els instruments de pesca o marisqueig.

c) Arrossegar les gàbies per la popa amb l’embarcació 
en marxa.

d) Pescar amb arts d’arrossegament o mariscar amb 
rastell de cadenes i gàbies en zones d’alguer.

e) Pescar amb arts d’arrossegament o d’encerclament 
en zones d’esculls artificials.
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p) Retardar o incomplir greument les obligacions d’in-
formació preceptives.

q) Obstaculitzar de qualsevol manera l’activitat de pesca 
marítima o marisquera professional, o interferir-hi.

r) No col·laborar en les funcions de control i inspecció, 
o obstruir-les, sense arribar a impedir-ne l’exercici.

s) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol 
manera els productes marins, els arts, els estris o els 
ormeigs o qualsevol altre material intervingut cautelar-
ment pel personal que exerceix les funcions de control 
i inspecció, els precintes oficials aplicats o les proves 
que donin lloc al coneixement de la comissió d’una in-
fracció.

t) Cometre una segona infracció lleu de la mateixa na-
turalesa d’una primera en el termini d’un any, sempre 
que la primera infracció hagi estat declarada així per 
resolució ferma.

Article 136. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus en matèria de pesca maríti-
ma recreativa en aigües interiors:

a) Pescar vulnerant la normativa aplicable a les zones 
protegides.

b) Organitzar concursos de pesca sense l’autorització 
preceptiva.

c) Utilitzar substàncies explosives, tòxiques o càusti-
ques, verinoses, paralitzants o corrosives, narcòtiques 
i contaminants.

d) Obtenir la llicència o qualsevol altra autorització 
necessària per a l’exercici de la pesca basant-se en do-
cumentació o informació falsa.

e) Desobeir el personal que exerceix tasques d’inspecció 
i control, oposar-li resistència o fer-li obstrucció.

f) Cometre una segona infracció greu de la mateixa 
naturalesa d’una primera, en el termini d’un any, sempre 
que la primera infracció hagi estat declarada així per 
resolució ferma.

Secció tercera. Infraccions en matèria d’aqüi·
cultura

Article 137 Infraccions lleus

Són infraccions lleus en matèria d’aqüicultura:

a) Incomplir lleument o retardar el compliment de les 
obligacions de comunicació i informació a l’Adminis-
tració establertes per la normativa vigent.

b) Emplenar incorrectament les dades de l’activitat en 
el registre o altres documents preceptius.

c) Tota infracció de les obligacions establertes per 
aquesta llei, per les normes que la despleguin o per la 
resta de la normativa vigent en matèria d’aqüicultura 
que no sigui tipificada com a infracció greu o molt 
greu.

a) No exhibir la llicència de pesca quan sigui requerit 
pels òrgans d’inspecció i control.

b) Pescar vulnerant les normes aplicables sobre dies i 
horaris.

c) Retardar o incomplir de manera lleu les obligacions 
d’informació preceptives.

d) Tota infracció de les obligacions establertes per 
aquesta llei o per la resta de la legislació vigent en ma-
tèria de pesca recreativa en aigües interiors que no sigui 
tipificada com a infracció greu o molt greu.

Article 135. Infraccions greus

Són infraccions greus en matèria de pesca marítima 
recreativa en aigües interiors:

a) Pescar des de terra, sense la llicència corresponent, 
amb la llicència caducada de més de tres mesos o ha-
ver estat advertit d’aquest fet pel personal que exerceix 
tasques d’inspecció i control abans d’aquest termini de 
tres mesos.

b) Pescar des de l’embarcació o practicar la pesca sub-
marina sense haver obtingut la llicència preceptiva o 
amb la llicència caducada.

c) Manipular o alterar les dades que consten en la lli-
cència.

d) Pescar incomplint les distàncies mínimes establertes 
per la normativa.

e) No auxiliar injustificadament el personal que exerceix 
tasques de control i inspecció, o faltar-li al respecte.

f) Capturar espècies vedades, no autoritzades o pro-
hibides per a la pesca o de mida o pes inferiors als re-
glamentaris, o sobrepassar les quantitats màximes de 
captura autoritzades.

g) Pescar en fons on és prohibit, en època o en zona de 
veda o prohibida.

h) Fer ús de llums artificials de superfície o submergits 
o de qualsevol altre mitjà que serveixi d’atracció o de 
concentració artificial d’exemplars d’espècies pescables.

i) Pescar sense les balises reglamentàries.

j) Tenir, posseir o fer ús de qualsevol art, ormeig, equip 
o instrument no autoritzat o prohibit per a l’exercici de 
l’activitat.

k) Fer ús d’ormeigs i estris diferents dels reglamentaris 
o en més quantitat de la que és permesa.

l) Practicar la pesca submarina amb equips de respiració 
autònoms o semiautònoms, o qualsevol altre sistema 
que permeti la respiració en immersió, o utilitzant hi-
droplans o vehicles similars.

m) Vendre o comercialitzar les captures amb un sistema 
de pesca no autoritzat.

n) Extraure flora marina o mol·luscs i altres invertebrats 
marins l’extracció dels quals no sigui autoritzada.

o) Tota altra actuació que pugui perjudicar greument la 
gestió i la conservació dels recursos marins.
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s) Tenir mol·luscs, gasteròpodes o altres invertebrats 
marins sense la guia de circulació o l’autorització per-
manent preceptiva.

t) Cometre una segona infracció lleu de la mateixa na-
turalesa d’una primera en el termini d’un any, sempre 
que la primera infracció hagi estat declarada així per 
resolució ferma.

Article 139. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus en matèria d’aqüicultura:

a) Exercir l’activitat d’aqüicultura sense constar en el 
Registre de Pesca i Aqüicultura de Catalunya o en les 
bases de dades i els fitxers que s’estableixin per regla-
ment.

b) Exercir l’activitat sense la preceptiva autorització o 
concessió administrativa.

c) Fer ús de l’establiment d’aqüicultura com a mitjà de 
comercialització fraudulenta de productes de la pesca 
en època de veda o de mida o pes inferiors als regla-
mentaris.

d) Obtenir l’autorització o concessió necessària per a 
l’exercici de l’aqüicultura basant-se en documentació o 
informació falsa.

e) Desobeir el personal que exerceix tasques d’inspec-
ció i control, oposar-li resistència o fer-li obstrucció de 
manera que s’impedeixi l’exercici de la seva activitat.

f) Cometre una segona infracció greu de la mateixa 
naturalesa d’una primera, en el termini d’un any, sempre 
que la primera infracció hagi estat declarada així per 
resolució ferma.

Secció quarta. Infraccions en matèria d’ordena·
ció del sector pesquer i comercialització dels 
productes de la pesca

Article 140. Infraccions lleus

Són infraccions lleus en matèria d’ordenació del sector 
pesquer i comercialització dels productes de la pesca:

a) Retardar el compliment de les obligacions precepti-
ves d’informació a l’Administració.

b) Carregar els productes de la pesca fora dels horaris, 
els llocs o els ports establerts.

c) Tota acció o omissió que impliqui incomplir les 
obligacions establertes per la legislació pesquera vi-
gent aplicable a Catalunya o pels tractats o convenis 
internacionals subscrits per la Unió Europea sobre l’or-
denació del sector pesquer i sobre la comercialització 
de productes, si no són una infracció tipificada com a 
greu o molt greu.

Article 141. Infraccions greus

Són infraccions greus en matèria d’ordenació del sector 
pesquer i comercialització dels productes de la pesca:

a) Comercialitzar espècies pesqueres incomplint la nor-
mativa sobre categories de frescor i mida, sense tenir 

Article 138. Infraccions greus

Són infraccions greus en matèria d’aqüicultura:

a) No auxiliar injustificadament el personal que exer-
ceix tasques d’inspecció i control, o faltar-li al respecte.

b) Incomplir les condicions establertes en l’autorització 
o concessió que habilita per a l’explotació d’establiments 
d’aqüicultura.

c) Explotar els establiments d’aqüicultura sense tenir 
la titularitat de la concessió o autorització, sense que 
s’hagi produït la transmissió dels títols habilitants de 
conformitat amb la normativa vigent.

d) Arrendar les explotacions sense complir els requisits 
reglamentaris.

e) Ampliar l’establiment o la producció, substituir les 
espècies objecte de cultiu autoritzades inicialment, o 
introduir-hi canvis substancials sense autorització ad-
ministrativa.

f) Introduir espècies, o tenir-ne, amb finalitats d’immer-
sió, sense ajustar-se a l’autorització o concessió.

g) Cultivar o tenir en l’establiment exemplars d’espècies 
prohibides.

h) Cultivar o repoblar amb biotips racials no autoritzats 
o incomplint les condicions establertes en l’autorització 
o la concessió preceptiva.

i) Incomplir les normes sobre producció, venda i trans-
port d’exemplar de les espècies establertes per regla-
ment i les que constin en l’autorització o concessió 
corresponent.

j) No fer constar les dades de l’activitat en el registre o 
en altres documents preceptius.

k) Incomplir les normes reglamentàries sobre el trasllat 
d’exemplars d’espècies entre vivers.

l) Comercialitzar productes aqüícoles amb destinació 
al consum humà de mida o pes inferiors als autoritzats.

m) Vendre productes aqüícoles en un lloc no autoritzat 
o de manera no autoritzada, o incomplint les normes de 
comercialització referents a la identificació, la traçabi-
litat i l’etiquetatge dels productes.

n) Incomplir greument les obligacions d’informació a 
l’Administració establertes per la normativa vigent.

o) No col·laborar en les funcions de control i inspecció, 
o obstruir-les, sense arribar a impedir-ne l’exercici.

p) Exercir l’activitat sense la cobertura d’assegurança 
que requereix la normativa vigent.

q) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol 
manera els productes aqüícoles, els pinsos, els medi-
caments, els ormeigs o qualsevol altre material inter-
vingut cautelarment pel personal que exerceix funcions 
d’inspecció, els precintes oficials aplicats o les proves 
que donin lloc al coneixement de la comissió d’una in-
fracció.

r) Recol·lectar i obtenir productes aqüícoles en zones de 
producció declarades tancades o prohibides.
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ormeigs o qualsevol altre material intervingut caute-
larment pels inspectors, els precintes oficials aplicats, 
i també les proves que donin lloc al coneixement de la 
comissió d’una infracció.

r) Tenir mol·luscs, gasteròpodes o altres invertebrats 
marins sense la guia de circulació o l’autorització per-
manent preceptiva.

s) Transmetre les autoritzacions de construcció, moder-
nització, reconversió i posada en servei d’embarcacions 
de pesca sense obtenir l’autorització prèvia del departa-
ment competent en matèria de pesca i acció marítimes.

t) Incomplir les obligacions preceptives d’informació a 
les administracions públiques.

u) Cometre una segona infracció lleu de la mateixa na-
turalesa d’una primera, en el termini d’un any, sempre 
que la primera infracció hagi estat declarada així per 
resolució ferma.

Article 142. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus en matèria d’ordenació del 
sector pesquer:

a) Obtenir subvenciones, préstecs i, en general, qualse-
vol tipus d’ajut, amb dades falses, falsejant les condi-
cions de concessió requerides o ocultant les que n’ha-
guessin impedit o limitat l’atorgament, o destinar-los a 
finalitats diferents de les previstes.

b) Obtenir les autoritzacions necessàries amb docu-
ments o informacions falsos.

c) Desobeir greument el personal encarregat de les 
tasques d’inspecció i control, o oposar-li resistència de 
manera que s’impedeixi l’exercici de les seves funcions.

d) Falsificar la informació o les dades que cal emplenar 
obligatòriament referents a la producció, la descàrrega, 
la identificació, la venda o el transport de productes 
pesquers.

e) Comercialitzar invertebrats marins procedents de 
zones de producció tancades per motius higienicosa-
nitaris.

f) Cometre una segona infracció greu de la mateixa 
naturalesa d’una primera, en el termini d’un any, sempre 
que la primera infracció hagi estat declarada així per 
resolució ferma.

Secció cinquena. Infraccions en matèria d’acti·
vitats marítimes

Article 143. Infraccions lleus

Són infraccions lleus en matèria d’activitats marítimes:

a) Realitzar activitats marítimes, fora de la seu del 
centre nàutic o l’acadèmia nàutica que s’ha declarat a 
l’Administració.

b) No comunicar a l’administració competent els canvis 
d’adreça, de disponibilitat de personal titulat i de ma-
terial que hagin donat lloc a la resolució d’autorització 
dels centres d’activitats marítimes.

les autoritzacions necessàries o en condicions diferents 
de les que hi consten.

b) Fer operacions de construcció, modernització o re-
conversió d’embarcacions de pesca al marge de les au-
toritzacions preceptives o incomplint-les.

c) Tenir, consignar, transportar, fer circular, emmagat-
zemar, transformar, exposar o vendre, de qualsevol de 
les maneres regulades legalment, productes de la pesca 
dels quals és prohibida o de mida o pes inferiors als 
reglamentaris.

d) Transportar productes pesquers sense la documenta-
ció exigida per la legislació vigent.

e) Incomplir la normativa vigent relativa a la potència 
dels motors o altres paràmetres establerts per a les em-
barcacions respecte a cada calador o modalitat de pesca.

f) Canviar de base l’embarcació de pesca o utilitzar tem-
poralment un port diferent del port base sense haver 
obtingut l’autorització administrativa corresponent, o 
no utilitzar-lo d’acord amb el que estableix l’article 81, 
llevat del supòsit de força major.

g) Obstruir les tasques d’inspecció, sense arribar a im-
pedir-ne l’exercici.

h) Entrar al port o sortir-ne fora de l’horari establert per 
a l’exercici de l’activitat pesquera o marisquera, llevat 
que les esmentades maniobres tinguin lloc com a con-
seqüència d’un estat de necessitat o força major, sens 
perjudici de les competències de l’autoritat portuària.

i) Incomplir els descansos de pesca establerts.

j) Exercir activitats de venda de productes pesquers en 
un lloc o d’una manera no autoritzats legalment o amb 
incompliment dels requisits exigits, no expedir la nota 
de venda o incloure-hi dades falses.

k) Exercir activitats professionals pesqueres o marisque-
res sense tenir la titulació que acredita la capacitació i 
la formació professional nauticopesquera.

l) Desembarcar o descarregar exemplars o productes 
pesquers en condiciones altres que les establertes le-
galment.

m) Identificar incorrectament les caixes o els embalat-
ges dels exemplars.

n) Col·locar en els circuits comercials productes que 
incompleixin les normes d’etiquetatge, presentació, tra-
çabilitat i publicitat en les diverses fases de comercialit-
zació, inclosos el transport, la circulació i la distribució 
fins al consumidor final.

o) Negar-se injustificadament a permetre la primera 
venda i la comercialització dels productes, en el cas de 
les entitats gestores de les llotges o els centres de venda.

p) Fer la primera venda d’exemplars d’espècies veda-
des o prohibides, de mida o pes antireglamentaris o 
en quantitats que superin les fixades per reglament, en 
el cas dels venedors o els concessionaris de llotges o 
centres de venda.

q) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol 
manera els productes marins, els arts, els estris o els 
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d) Falsificar la informació o les dades de formalització 
obligatòria referents a les activitats marítimes regulades 
per aquesta llei i per la normativa de desplegament.

e) Cometre una segona infracció greu de la mateixa 
naturalesa d’una primera en el termini d’un any, sempre 
que la primera infracció hagi estat declarada així per 
resolució ferma.

Capítol V. Sancions

Article 146. Tipus de sancions

1. Les infraccions tipificades per aquesta llei són objecte 
de les sancions següents:

a) Advertència.

b) Multa.

c) Immobilització de l’embarcació fins que no s’hagi 
complert la sanció principal.

d) Confiscació dels arts, els ormeigs i els instruments 
de pesca o marisqueig prohibits o que infringeixin la 
normativa vigent.

e) Comís dels productes i els béns de la pesca o el ma-
risqueig o de les produccions aqüícoles.

f) Suspensió provisional, retirada o no-renovació de les 
llicències o autoritzacions preceptives per a l’exercici de 
les activitats regulades per aquesta llei per un període 
de fins a cinc anys.

g) Clausura temporal, de fins a tres mesos, o definitiva 
de l’establiment aqüícola.

h) Clausura temporal, de fins a tres mesos, o definitiva 
dels centres nàutics, les acadèmies nàutiques i els cen-
tres d’immersió.

i) Confiscació de l’embarcació.

j) Inhabilitació per un període màxim de cinc anys per 
a l’exercici de les activitats pesqueres, marisqueres, de 
busseig professional o de formació en centres nàutics, 
acadèmies nàutiques o centres d’immersió.

k) Impossibilitat d’obtenir, durant un termini de fins a 
cinc anys, préstecs, subvencions o ajuts públics.

2. La multa és la sanció principal, mentre que la resta 
de les sancions establertes per l’apartat 1, excepte l’ad-
vertència, tenen el caràcter d’accessòries. Les multes es 
poden pagar fraccionadament.

3. Les sancions establertes per aquesta llei són també 
independents de la caducitat de la concessió o autorit-
zació dels establiments d’aqüicultura, per incompliment 
de les condicions establertes.

Article 147. Criteris de graduació de les sancions

1. La imposició de sancions s’ha d’adequar a la gravetat 
real del fet constitutiu de la infracció. En la graduació, 
s’han de tenir en compte les circumstàncies següents:

a) L’incompliment de les advertències prèvies, si n’hi 
ha hagut.

Article 144. Infraccions greus

Són infraccions greus en matèria d’activitats marítimes:

a) Faltar al respecte al personal habilitat per a exercir 
les actuacions de control i inspecció, no col·laborar en 
les activitats de control i inspecció, o obstruir-les, sense 
arribar a impedir-ne l’exercici.

b) Realitzar activitats marítimes sense tenir la titulació 
exigida per la normativa aplicable.

c) Fer pràctiques amb personal sense la titulació neces-
sària per al nivell corresponent, en el cas dels centres 
d’activitats marítimes.

d) Incomplir les obligacions d’informació a l’Adminis-
tració i emplenament de dades, excepte les establertes 
com a infraccions lleus per l’article 143, en els casos 
dels centres nàutics, les acadèmies nàutiques o els cen-
tres d’immersió.

e) No exigir als usuaris els requisits i la documentació 
acreditativa del compliment de les obligacions establer-
tes per aquesta llei i per la normativa aplicable, en els 
casos dels centres nàutics, les acadèmies nàutiques o els 
centres d’immersió.

f) Incomplir els requeriments de supervisió de les ac-
tivitats que s’hi practiquen o de presència del personal 
qualificat i d’equips establerts per la normativa aplica-
ble, en els casos dels centres nàutics i les acadèmies 
nàutiques i d’immersió.

g) Exercir activitats marítimes sense estar inscrit en 
el Registre de Centres d’Activitats Marítimes, o sense 
complir la resta de condicions per a l’exercici de l’acti-
vitat establertes per reglament.

h) Exercir les activitats sense la cobertura d’assegurança 
que requereix la normativa vigent.

i) Eliminar, manipular, traslladar o alterar de qualsevol 
manera els productes marins, els arts, els estris o els 
ormeigs o qualsevol altre material intervingut cautelar-
ment pel personal que exerceix les funcions de control 
i inspecció; els precintes oficials aplicats, i les proves 
que donin lloc al coneixement de la comissió d’una in-
fracció.

j) Cometre una segona infracció lleu de la mateixa na-
turalesa d’una primera en el termini d’un any, sempre 
que la primera infracció hagi estat declarada així per 
resolució ferma.

Article 145. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus en matèria d’activitats ma-
rítimes:

a) Exercir l’activitat sense tenir l’autorització preceptiva.

b) Obtenir l’autorització de centre nàutic o acadèmia 
nàutica o d’immersió basant-se en documentació o in-
formació falsa.

c) Desobeir el personal que exerceix tasques d’inspec-
ció i control, oposar-li resistència o fer-li obstrucció, 
de manera que se n’impedeixi l’exercici de l’activitat.
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Article 149. Òrgans competents en matèria del 
procediment sancionador

S’han d’establir per reglament els òrgans competents 
per a incoar, instruir i aplicar els procediments san-
cionadors inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.

Article 150. Sancions en matèria de pesca profes·
sional i marisqueig

1. Les infraccions en matèria de pesca professional i 
marisqueig són objecte de les sancions següents:

a) Infraccions lleus: l’advertència o una multa de 60 a 
300 euros.

b) Infraccions greus: una multa de 301 a 60.000 euros.

c) Infraccions molt greus: una multa de 60.001 a 
300.000 euros.

2. Les infraccions greus o molt greus en matèria de pes-
ca professional en aigües continentals i aigües interiors 
i de marisqueig poden comportar, a més, la imposició 
d’alguna de les sancions accessòries següents:

a) La confiscació dels arts, els ormeigs i els instruments 
de pesca.

b) El comís dels productes obtinguts il·legalment.

c) La suspensió, la retirada o la no-renovació de la lli-
cència, el permís o l’autorització durant un període de 
fins a tres anys en el cas de les infraccions greus, i de 
cinc anys en el cas de les molt greus.

d) La immobilització temporal de l’embarcació fins al 
compliment de la sanció principal en el cas d’infracci-
ons greus.

e) La immobilització temporal de l’embarcació fins 
al compliment de la sanció principal o la confiscació 
d’aquesta en el cas d’infraccions molt greus.

f) La inhabilitació per a l’exercici de les activitats pes-
queres o marisqueres durant un període de fins a tres 
anys per a les infraccions greus, i de cinc anys per a les 
molt greus.

g) La impossibilitat d’obtenir, durant el termini de fins 
a cinc anys, préstecs, subvencions o ajuts públics l’ob-
jecte dels quals siguin actuacions incloses dins l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta llei.

Article 151. Sancions en matèria de pesca recre·
ativa en aigües interiors

1. Les infraccions en matèria de pesca recreativa en 
aigües interiors són objecte de les sancions següents:

a) Infraccions lleus: l’advertència o una multa de 50 a 
150 euros.

b) Infraccions greus: una multa de 151 a 30.000 euros.

c) Infraccions molt greus: una multa de 30.001 a 70.000 
euros.

2. Les infraccions greus o molt greus en matèria de 
pesca recreativa en aigües interiors poden comportar, 
a més, la imposició d’alguna de les sancions accessòries 
següents:

b) La intencionalitat de la persona infractora.

c) La naturalesa dels danys produïts.

d) El benefici derivat de l’activitat infractora.

e) El grau de participació en el fet per títol diferent al 
d’autor.

f) La capacitat econòmica que acrediti documentalment 
la persona infractora.

g) La situació de risc creat per a persones, animals o 
béns i l’afectació del medi ambient.

h) La reincidència en la comissió de més d’una infracció 
de la mateixa graduació en el termini d’un any, sempre 
que hagi estat declarada així per resolució ferma.

i) La concurrència de diverses infraccions en uns ma-
teixos fets.

j) El càrrec, la funció o la titulació específica de la per-
sona infractora.

k) L’afany de lucre i el benefici econòmic que la infrac-
ció hagués pogut reportar a la persona infractora.

l) L’agrupació i l’organització per a cometre la infrac-
ció.

m) Els actes per a ocultar el descobriment de la in-
fracció.

n) El volum de mitjans il·lícits emprats.

o) La negativa a lliurar els arts o els mitjans emprats per 
a cometre la infracció, quan la persona presumptament 
infractora sigui requerida amb aquesta finalitat.

p) La irreparabilitat dels danys causats.

q) El cost de la reparació dels danys causats.

r) El fet que la persona causant estigui inhabilitada en 
el moment de cometre la infracció.

2. Si concorren dues o més infraccions imputables a la 
mateixa persona i alguna d’aquestes és el mitjà necessa-
ri per a cometre’n una altra, s’ha d’imposar com a sanció 
conjunta la corresponent a la infracció més greu, en el 
seu grau màxim.

3. El límit màxim de les sancions establertes per aquesta 
llei es pot superar fins al doble del benefici obtingut per 
la persona infractora, si aquest benefici és superior a 
l’esmentat límit.

Article 148. Reconeixement de responsabilitat o 
pagament voluntari

1. El reconeixement de responsabilitat s’ha de tenir en 
compte en la graduació de la sanció, amb una reducció 
del 50% sobre l’import més baix de la sanció econòmica 
que correspongui.

2. En el cas que, un cop iniciat el procediment i abans 
de dictar la resolució corresponent, la persona incul-
pada reconegui la responsabilitat o pagui la multa, 
s’interromp la tramitació de l’expedient i es proposa 
a l’òrgan competent que resolgui la imposició de la 
sanció.
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circumstàncies concurrents, la imposició d’alguna de 
les sancions accessòries següents:

a) La confiscació dels arts, els ormeigs i els instruments 
de pesca prohibits.

b) El comís dels productes o els béns obtinguts il-
legalment.

c) La suspensió, la retirada o la no-renovació de la lli-
cència, el permís o l’autorització durant un període de 
fins a tres anys en el cas de les infraccions greus, i de 
cinc anys en el de les molt greus.

d) La immobilització temporal de l’embarcació fins al 
compliment de la sanció principal.

e) La inhabilitació per a l’exercici de les activitats pes-
queres o marisqueres durant un període de fins a tres 
anys en el cas de les infraccions greus, i de cinc anys 
en el de les molt greus.

f) La impossibilitat d’obtenir, durant un termini de fins 
a cinc anys, préstecs, subvencions o ajuts públics l’ob-
jecte dels quals siguin actuacions incloses dins l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta llei.

Article 154. Sancions en matèria d’activitats ma·
rítimes

1. Les infraccions en matèria d’activitats marítimes són 
objecte de les sancions següents:

a) Infraccions lleus: l’advertència o una multa de 60 a 
300 euros.

b) Infraccions greus: una multa de 301 a 60.000 euros.

c) Infraccions molt greus: una multa de 60.001 a 
300.000 euros.

2. Les infraccions greus o molt greus en matèria d’acti-
vitats marítimes poden comportar, a més, la imposició 
d’alguna de les sancions accessòries següents:

a) La inhabilitació per a l’exercici de les activitats de 
busseig professional o de formació durant un període no 
superior a tres anys en el cas de les infraccions greus, i 
de cinc anys en el de les molt greus.

b) La suspensió, la retirada o la no-renovació de les 
autoritzacions establertes per aquesta llei per als centres 
nàutics, les acadèmies nàutiques o els centres d’immer-
sió per un període de fins a tres anys en el cas de les 
infraccions greus i de fins a cinc en el de les infraccions 
molt greus, i també de les autoritzacions de busseig pro-
fessional, durant els mateixos períodes indicats.

c) La clausura temporal durant un període de fins a tres 
anys dels centres nàutics, les acadèmies nàutiques o els 
centres d’immersió en el cas de les infraccions greus, 
o la clausura temporal durant el mateix període, o la 
clausura definitiva en el cas d’infraccions molt greus.

d) La inhabilitació per un període màxim de cinc anys 
per a l’exercici de les activitats de busseig professional 
o de formació en centres nàutics, acadèmies nàutiques 
o centres d’immersió.

e) La immobilització de les embarcacions per un perí-
ode de fins a tres mesos.

a) La confiscació dels arts, els ormeigs i els instruments 
de pesca.

b) El comís dels productes de la pesca.

c) La suspensió, la retirada o la no-renovació de la lli-
cència durant un període de fins a tres anys en el cas 
de les infraccions greus, i de cinc anys en el cas de les 
molt greus.

3. Les infraccions en matèria de pesca marítima re-
creativa de superfície des d’una embarcació amb arts 
professionals se sancionen d’acord amb el que estableix 
aquesta llei per a la pesca professional.

Article 152. Sancions en matèria d’aqüicultura

1. Les infraccions en matèria d’aqüicultura són objecte 
de les sancions següents:

a) Infraccions lleus: l’advertència o una multa de 60 a 
300 euros.

b) Infraccions greus: multa de 301 a 60.000 euros.

c) Infraccions molt greus: una multa de 60.001 a 
300.000 euros.

2. Les infraccions greus o molt greus en matèria d’aqüi-
cultura poden comportar també la imposició d’alguna 
de les sancions accessòries següents:

a) El comís dels productes.

b) La suspensió, la retirada o la no-renovació de l’au-
torització o concessió durant un període de fins a tres 
anys en el cas de les infraccions greus, i de cinc anys 
en el de les molt greus.

c) La clausura temporal de l’establiment aqüícola, o 
la clausura definitiva en el cas de les infraccions molt 
greus.

d) La impossibilitat d’obtenir, durant un termini de fins 
a cinc anys, ajuts, préstecs o subvencions públiques l’ob-
jecte dels quals siguin actuacions incloses dins l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta llei.

Article 153. Sancions en matèria d’ordenació del 
sector pesquer i de comercialització dels produc·
tes de la pesca

1. Les infraccions en matèria d’ordenació del sector 
pesquer i comercialització dels productes de la pesca 
són objecte de les sancions següents:

a) Infraccions lleus: l’advertència o una multa de 60 a 
300 euros.

b) Infraccions greus: una multa de 301 a 60.000 euros.

c) Infraccions molt greus: una multa de 60.001 a 
300.000 euros.

2. Les infraccions tipificades com a lleus, greus o molt 
greus pels articles 140, 141 i 142 comporten com a san-
ció principal la imposició de les multes establertes per 
l’apartat 1.

3. Les infraccions tipificades per aquesta llei com a 
greus o molt greus poden comportar, en funció de les 
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un cop transcorregut el termini de dos mesos establert 
per l’apartat 5.

7. Les condicions que ha de respectar obligatòriament 
la persona infractora durant el període de suspensió in-
clouen, en tots els casos, les següents:

a) No cometre cap infracció de les tipificades per aques-
ta llei.

b) Complir degudament les mesures cautelars imposa-
des i, si escau, refermades.

8. Si la persona interessada, durant el termini de sus-
pensió fixat, incomplís les obligacions o les condicio-
nes imposades o fos sancionada per haver comès altres 
infraccions tipificades per aquesta llei, el director o 
directora general competent en matèria de pesca i acció 
marítimes, amb audiència prèvia de la persona interes-
sada, ha de revocar la suspensió condicional de l’exe-
cució de la infracció i s’ha de continuar la tramitació 
de l’execució de la sanció imposada.

9. Un cop complert el temps de suspensió establert, 
si la persona infractora, a la vista dels informes que 
puguin ésser requerits amb aquesta finalitat, hagués 
complert les condicions establertes i no hagués estat 
sancionat per altres infraccions de les tipificades per 
aquesta llei, el director o directora general competent 
en matèria de pesca i acció marítimes ha d’acordar 
la remissió de la sanció imposada sempre que la re-
solució administrativa sancionadora sigui ferma i no 
s’hagi dictat cap sentència judicial. En tot cas, la re-
missió s’ha de computar com a infracció als efectes 
d’apreciar la reincidència, en els termes establerts per 
l’article 147.

10. Pel que fa a l’ordenació del sector pesquer, s’ha de 
complir la normativa aplicable a les matèries en què la 
competència de la Generalitat és compartida.

Disposicions addicionals

Primera. Registres

Les dades contingudes en els registres regulats pel De-
cret 9/1987, del 15 de gener, de cria i recollida de ma-
risc; el Decret 321/1988, del 28 d’octubre, de creació del 
registre oficial de cadascuna de les modalitats de pesca 
professional, i l’Ordre del 19 de setembre de 2000, que 
regula els centres d’immersió d’esbarjo de Catalunya, 
s’han d’integrar d’ofici en el Registre de Pesca i Aqüi-
cultura de Catalunya i en el Registre de Centres d’Acti-
vitats Marítimes de Catalunya, respectivament, creats 
per aquesta llei.

Segona

La llicència de pesca recreativa en aigües continentals, 
regulada per la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’or-
denació sostenible de la pesca en aigües continentals, 
habilita també per a practicar la pesca marítima recre-
ativa en la modalitat de costa, sempre que es tingui 
subscrita l’assegurança preceptiva.

f) La impossibilitat d’obtenir, durant un termini de fins 
a cinc anys, préstecs, subvencions o ajuts públics l’ob-
jecte dels quals siguin actuacions incloses dins l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta llei.

Article 155. Suspensió condicional de les sancions

1. En les sancions establertes per aquesta llei, en ma-
tèries de competència exclusiva de la Generalitat, una 
vegada dictada la resolució que posi fi a la via adminis-
trativa, les persones infractores poden sol·licitar en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la notificació, la 
suspensió condicional de l’execució de la sanció impo-
sada, mitjançant un escrit degudament motivat, adreçat 
al director o directora general competent en matèria de 
pesca i acció marítimes, en què manifesti el compro-
mís de subjectar-se a les condicions d’atorgament que 
s’estableixin per a garantir, durant el termini de la sus-
pensió, un comportament de respecte de la normativa 
reguladora de l’exercici de l’activitat. La presentació 
de la sol·licitud determina la suspensió automàtica de 
l’execució de la sanció fins que no es resolgui l’expe-
dient sobre la suspensió condicional.

2. El termini de suspensió condicional és d’entre sis i 
nou mesos per a les faltes lleus, i d’entre nou i divuit 
mesos per a les faltes greus, atenent en ambdós casos 
les circumstàncies de la infracció comesa.

3. Els requisits per a sol·licitar la suspensió condicional 
són els següents:

a) No haver estat sancionat per cap altra infracció tipi-
ficada per aquesta llei en els tres anys anteriors ni tenir 
en tramitació cap expedient sancionador.

b) La condició que la quantia de la sanció imposada no 
excedeixi els 30.000 euros.

4. Als efectes de la resolució de suspensió condicional 
de l’execució, s’ha de concedir audiència a les persones 
interessades i es poden sol·licitar informes de les enti-
tats associatives del sector afectat i d’altres organismes 
públics interessats. També es poden sol·licitar tots els 
informes que s’estimin convenients per a adoptar una 
resolució sobre la suspensió condicional.

5. La resolució denegatòria de la suspensió condici-
onal, degudament motivada, ha d’ésser notificada a 
les persones interessades, i continua la tramitació de 
l’execució de la sanció imposada. La resolució favora-
ble, degudament motivada, ha d’ésser notificada a les 
persones interessades i ha d’expressar les condicions 
en què es portarà a terme, amb la indicació que suspèn 
els terminis de prescripció de la sanció establerta per 
aquesta llei. Les persones interessades poden entendre 
desestimada per silenci administratiu llur sol·licitud 
si no reben la resolució en el termini de dos mesos 
comptat a partir de la data de la presentació de la 
sol·licitud.

6. Contra la resolució de suspensió condicional no es 
pot presentar cap recurs. La sol·licitud de suspensió 
condicional de la sanció interromp el termini per a 
interposar el recurs corresponent contra la resolució 
sancionadora, que es reinicia a partir de la notifica-
ció de la resolució sobre la suspensió condicional o 
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matèries d’agricultura, ramaderia i pesca, de comerç, 
de salut i de treball, i també la resta de disposicions del 
mateix rang o de rang inferior en tot el que contradiguin 
els preceptes de la llei present.

Disposicions finals

Primera. Actualització de les sancions

El Govern pot actualitzar per decret l’import de les 
sancions establertes per aquesta llei, d’acord amb la 
variació de l’índex de preus de consum.

Segona. Modificació dels terminis

S’autoritza el Govern perquè, mitjançant una disposició 
de caràcter reglamentari i a proposta del departament 
competent en matèria de pesca i acció marítimes, modi-
fiqui els terminis màxims de vigència de les llicències, 
les autoritzacions, les comunicacions i tota altra docu-
mentació que regula aquesta llei.

Tercera. Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern a adoptar les disposicions neces-
sàries per a desplegar i aplicar aquesta llei.

Quarta. Regulació específica de les activitats de 
turisme pesquer i aqüícola

El Govern, en el termini d’un any a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, ha d’impulsar la regulació es-
pecífica de les activitats de turisme pesquer i aqüícola.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2010

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual

Disposicions transitòries

Primera. Adequació de les explotacions, les 
concessions i les autoritzacions d’explotacions 
d’aqüicultura atorgades abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei

1. Les explotacions d’aqüicultura que estiguin en fun-
cionament en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei 
poden continuar l’activitat en tot allò que no s’oposi a les 
disposicions d’aquesta llei. Les dites explotacions s’han 
d’adequar a les disposicions d’aquesta llei d’acord amb 
els criteris següents:

a) Les persones que en siguin titulars han de complir 
les obligacions que estableix l’article 57 a partir de la 
data d’entrada en vigor de la Llei.

b) El departament competent en matèria de pesca i ac-
ció marítimes ha de vetllar perquè siguin respectats els 
drets i els interessos dels titulars actuals. S’han de fixar 
per reglament el procediment i el termini perquè totes 
les explotacions d’aqüicultura s’adeqüin a la normativa i 
tinguin l’empara d’una autorització o concessió atorgada 
d’acord amb els requisits establerts per aquesta llei.

2. Un cop transcorregut el termini per a fer l’adequa-
ció a què fa referència l’apartat 1.b, no es pot atorgar 
cap pròrroga de concessió ni es permet la modificació, 
la transmissió ni l’arrendament de les autoritzacions i 
les concessions vigents si aquestes no compleixen els 
tràmits per a obtenir una nova autorització o concessió 
d’acord amb aquesta llei.

Segona. Llicències

1. Les llicències que hagin estat emeses abans de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei mantenen la vigència fins 
a la data de caducitat.

2. Les llicències regulades per l’article 38 no són apli-
cables fins que no entri en vigor el reglament a què fa 
referència l’article 39.

Tercera. Procediments en tràmit

1. Els procediments no sancionadors iniciats d’acord 
amb la normativa anterior a aquesta llei continuen la 
tramitació d’acord amb aquesta llei, sens perjudici de 
la validesa i l’efectivitat de les actuacions ja realitzades.

2. Els procediments sancionadors relatius a les matèries 
regulades per aquesta llei que s’haguessin iniciat abans 
de la data d’entrada en vigor s’han de continuar trami-
tant segons la legislació anterior, llevat que el contingut 
de la llei present sigui més beneficiós per a les persones 
afectades.

Disposició derogatòria

Es deroguen la Llei 1/1986, del 25 de febrer, de pes-
ca marítima de Catalunya, modificada per les lleis 
15/2000, del 29 de desembre; 21/2001, del 28 de desem-
bre, i 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, i per la Llei 15/2005, del 27 de desem-
bre, de reforma parcial de diversos preceptes legals en 
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Resolució	609/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	les	prestacions	i	els	
serveis	als	usuaris	dels	CAP	Fontetes	
i	La	Farigola,	de	Cerdanyola	del	Vallès	
(Vallès	Occidental)	i	sobre	la	mobilitat	
en	transport	públic	entre	el	centre	de	
Cerdanyola	del	Vallès	i	el	barri	de	la	Fa-
rigola
Tram. 250-02350/08

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 45, 04.02.2010, DSPC-C 722

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 4 de 
febrer de 2010, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre els serveis als usuaris del CAP Fontetes 
i sobre l’increment de facultatius i el millorament dels 
accessos al CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) (tram. 250-02350/08), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 62777).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Continuar mantenint el CAP Fontetes de Cerdanyo-
la del Vallès (Vallès Occidental) amb les prestacions 
actuals i els serveis necessaris d’acord amb les ràtios 
adequades al nombre d’usuaris.

2. Continuar garantint la lliure elecció del centre en el 
qual volen ésser atesos els usuaris del CAP Fontetes 
de Cerdanyola del Vallès, i de llur metge o metgessa.

3. Mantenir en una ràtio equitativa el nombre de fa-
cultatius amb el nombre d’usuaris al CAP La Farigola, 
incloent-hi la prestació del servei de pediatria.

4. Accelerar les gestions que es duen a terme amb 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per tal de millo-
rar els accessos i les comunicacions en transport públic 
entre el centre de Cerdanyola del Vallès i el barri de la 
Farigola, especialment amb el nou CAP.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Crespo i Llobet Carme Figueras i Siñol

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	608/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	manteniment	del	CAP	
Fontetes,	de	Cerdanyola	del	Vallès	(Va-
llès	Occidental)
Tram. 250-02331/08

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 45, 04.02.2010, DSPC-C 722

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 4 
de febrer de 2010, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el manteniment del CAP Fontetes, 
de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) (tram. 
250-02331/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i l’esmena presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62778).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
mantenint obert el CAP Fontetes, de Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) i assegurar els recursos ma-
terials, personals i econòmics necessaris perquè pugui 
dur a terme la seva activitat.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Crespo i Llobet Carme Figueras i Siñol
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audiovisual (tram. 250-02393/08), presentada pel di-
putat Sr. Carmel Mòdol i Bresolí, en representació del 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 63376).

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

Resolució

Primer Mandat marc del sistema públic audiovi·
sual català

Sumari

A. Objecte i vigència 

I. Objecte

II. Vigència

III. Desplegament

B. Objectius generals del servei públic audiovisual

I. Qualitat informativa, pluralisme i igualtat entre homes 
i dones

II. Promoció de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès

III. Diversitat i cohesió social

IV. Difusió del coneixement

V. Potenciació de la indústria audiovisual

VI. Transició a la televisió digital terrestre 

VII. Accés universal als continguts audiovisuals 

VIII. Protecció de la infància i la joventut 

IX. Professionalitat, independència i responsabilitat

C. El finançament dels mitjans audiovisuals públics

I. Finançament

II. Contracte programa

D. El llibre d’estil dels mitjans audiovisuals públics

El primer Mandat marc del sistema públic audiovisual 
català s’inscriu en una reforma profunda de la legislació 
dels prestadors públics de serveis audiovisuals a Cata-
lunya impulsada pel Parlament.

Aquesta reforma remarca el compromís dels mitjans 
audiovisuals públics amb els objectius de qualitat de-
mocràtica i defensa del pluralisme; de promoció del 
català i de l’aranès; de civisme, cultura i educació; de 
professionalitat, independència i responsabilitat profes-
sional; de motor industrial del sector i de promoció de 
les noves tecnologies. En aquest sentit, aquest mandat 
estableix els objectius del servei públic en el marc del 
ple respecte a les lleis que regulen i afecten els mitjans 
de comunicació audiovisual.

Resolució	610/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	creació	d’un	centre	
d’atenció	i	seguiment	de	les	drogode-
pendències	al	Berguedà
Tram. 250-02482/08

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 45, 04.02.2010, DSPC-C 722

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 4 de 
febrer de 2010, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la creació d’un centre d’atenció i se-
guiment de les drogodependències al Berguedà (tram. 
250-02482/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i l’esmena presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64786).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar un 
estudi de valoració, conjuntament amb els proveïdors de 
la comarca del Berguedà, per a crear un centre d’atenció 
i seguiment de les drogodependències, amb la dotació 
completa dels professionals i els recursos necessaris 
perquè pugui funcionar correctament.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Crespo i Llobet Carme Figueras i Siñol

Resolució	612/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	s’aprova	el	primer	
Mandat	marc	del	sistema	públic	audio-
visual
Tram. 250-02393/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 70, 11.02.2010, DSPC-P 109

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 11 de 
febrer de 2010, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució d’aprovació del Mandat marc del sistema públic 
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del dret ciutadà a la llibertat d’informació. Per tant, els 
mitjans públics han d’oferir una informació àmplia, 
veraç, contrastada, imparcial, rigorosa, territorialment 
equilibrada i precisa sobre les qüestions d’actualitat que 
afecten la comunitat a la qual s’adrecen, i actuar amb 
respecte als drets dels usuaris. Aquesta informació i 
aquesta anàlisi han d’ésser plurals i garantir l’accés dels 
grups socials, polítics, culturals i associatius represen-
tatius.

2. La igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i 
dones i l’ús d’un llenguatge no sexista també són exi-
gències i valors que els mitjans de comunicació públics 
han de promoure.

3. Els criteris editorials a què fan referència els apar-
tats 1 i 2 han d’ésser definits extensament en els llibres 
d’estil dels prestadors.

II. Promoció de la llengua i la cultura catalanes i de 
l’aranès

1. En un espai audiovisual obert, el català és la llengua 
pròpia dels mitjans audiovisuals públics de Catalunya, 
que l’han d’utilitzar normalment i preferentment, i es-
devenir vehicles vertebradors de l’espai català de co-
municació.

2. Els mitjans audiovisuals públics han de prestar una 
atenció especial als productes audiovisuals realitzats en 
versió original en català i difondre’ls.

3. Els mitjans de comunicació públics han de promou-
re l’ús de l’aranès, si tenen cobertura al territori on es 
parla aquesta llengua, en col·laboració amb el Conselh 
Generau d’Aran.

4. Els mitjans audiovisuals públics han de promoure 
els valors i els principis continguts en l’Estatut d’au-
tonomia.

5. El servei públic audiovisual dependent de la Gene-
ralitat ha de representar un mecanisme de projecció 
internacional de la llengua i la cultura catalanes.

III. Diversitat i cohesió social

1. Els mitjans audiovisuals públics han d’afavorir el 
coneixement i facilitar la relació i la comprensió mú-
tua amb les persones nouvingudes. En aquest sentit, 
han d’oferir una informació i unes representacions res-
pectuoses i acurades sobre la diversitat existent al país, 
reflectir-la en la programació i, alhora, treballar per la 
cohesió de la societat catalana.

2. Els mitjans audiovisuals públics han de proporcio-
nar els materials i les referències que permetin tant la 
participació de qualsevol individu en la construcció col-
lectiva de la cultura catalana com la configuració de la 
seva perspectiva específica sobre el món.

IV. Difusió del coneixement

1. Els prestadors públics de serveis audiovisuals han de: 

a) Reservar espais destacats de llurs programacions i 
serveis en línia a la difusió de continguts culturals de 
qualitat i a la difusió del coneixement i del saber en un 
sentit més ampli, i contribuir a eixamplar l’accessibilitat 
en aquests àmbits.

L’encesa digital és a punt d’ésser completada arreu de 
Catalunya, la qual cosa permetrà estar en condicions 
de fer efectiva l’apagada analògica definitiva prevista 
per al 3 d’abril de 2010. Els operadors, especialment els 
públics, han estat un agent important en aquest procés 
de transició, motiu pel qual el Parlament de Catalunya 
encarrega als operadors públics la tasca de liderar el 
procés de transició a la televisió digital i de mantenir 
informada la ciutadania sobre aquest procés.

Un dels principis generals que han orientat la redacció 
d’aquest mandat marc és la necessitat d’establir un marc 
de relacions internes coherents i de sinergies entre els 
diversos mitjans audiovisuals públics catalans, de ma-
nera que no hi hagi cap règim de concurrència entre ells 
i que no es forci cap competència deslleial amb la in-
dústria privada. Cal establir que cada servei audiovisual 
compleixi una funció diferenciada i complementària a la 
dels altres serveis, per evitar programacions públiques 
redundants.

A. Objecte i vigència

I. Objecte

El Mandat marc del sistema públic audiovisual català és 
el document normatiu aprovat pel Parlament de Catalu-
nya que estableix les línies bàsiques que han d’inspirar 
l’acció del sistema públic audiovisual català. El mandat 
emana de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
Audiovisual de Catalunya; de la Llei 22/2005, del 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, 
i de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.

II. Vigència

1. El Parlament de Catalunya ha d’aprovar cada sis anys 
un nou mandat marc que estableixi els objectius que ha 
d’assolir el conjunt del sistema públic audiovisual per a 
garantir el compliment de la funció de servei públic en 
els termes que estableix l’article 29.2 de la Llei 22/2005.

2. Una vegada finit el termini a què fa referència l’apar-
tat 1, el mandat marc es considera prorrogat, per un 
període màxim de dos anys, fins que la cambra n’aprovi 
un de nou.

III. Desplegament

El contingut del mandat marc s’ha de desplegar en els 
corresponents contractes programa que cadascun dels 
prestadors públics de serveis audiovisuals han de signar 
amb l’administració o les administracions de referència.

B. Objectius generals del servei públic audiovi·
sual

I. Qualitat informativa, pluralisme i igualtat entre ho-
mes i dones

1. La promoció de l’espai públic entès en un sentit am-
pli és una missió fonamental dels mitjans audiovisuals 
públics, i també ho són la garantia d’accés universal a 
la informació i el coneixement i la realització efectiva 
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VIII. Protecció de la infància i la joventut 

L’atenció especial a la infància i a la joventut ha d’ésser 
un objectiu prioritari dels mitjans audiovisuals públics, 
que han de tenir en compte les noves plataformes d’ac-
cés als continguts audiovisuals i usar els recursos tec-
nològics disponibles per a garantir el deure de protecció 
de la infància i la joventut.

IX. Professionalitat, independència i responsabilitat

1. Els mitjans audiovisuals públics han de vetllar per 
garantir les millors condicions d’independència i de 
professionalitat dels periodistes i dels altres col·lectius 
que hi treballen, entre elles, l’estabilitat laboral com a 
objectiu essencial del sector públic.

2. Els mitjans audiovisuals públics han d’establir els 
mecanismes pels quals els professionals que hi treballen 
han d’assumir i avaluar la responsabilitat social contreta 
en el desenvolupament de llur activitat.

C. El finançament dels mitjans audiovisuals pú·
blics

I. Finançament

1. Els mitjans audiovisuals públics poden tenir un siste-
ma de finançament mixt per a percebre fons de l’admi-
nistració corresponent i també poden obtenir ingressos 
de la contractació publicitària i de la venda de serveis, 
en les condicions que estableix la Llei 22/2005, del 29 
de desembre, de la comunicació audiovisual de Cata-
lunya.

2. Els mitjans audiovisuals públics tenen l’obligació de 
gestionar llurs recursos segons els principis d’eficàcia, 
eficiència, transparència i sostenibilitat econòmica.

3. L’aportació de l’Administració ha d’anar destinada a 
assegurar el compliment de les obligacions dels mitjans 
de comunicació en llur missió de servei públic.

4. Les tarifes publicitàries dels mitjans audiovisuals pú-
blics s’han d’adequar als preus del mercat i no poden, 
en cap cas, afectar la lliure competència.

5. En la compra i la venda de drets d’explotació, els 
prestadors públics s’han d’atenir als preus del mercat.

II. Contracte programa

1. El contracte programa és el document que han de 
signar els prestadors públics de serveis audiovisuals 
amb l’administració o administracions corresponents.

2. El contracte programa garanteix i permet de com-
provar l’ús adequat de les aportacions de fons públics, 
d’una manera transparent i proporcionada amb les mis-
sions de servei públic encomanades pel mandat marc.

3. El contracte programa ha d’establir: 

a) La quantitat que l’Administració pública aporta en 
cada exercici als prestadors dels serveis.

b) La destinació dels fons públics aportats per l’adminis-
tració corresponent, és a dir, les activitats i els projectes 
que reben suport i les obligacions de servei públic que 
s’exigeixen a canvi de l’aportació dels fons.

b) Fer que els productes culturals arribin a uns públics 
més amplis, i propiciar la participació de la ciutadania 
i la democratització de la cultura.

c) Dur a terme la tasca de formació que tenen encoma-
nada i la difusió i la divulgació del coneixement sobre 
els principals esdeveniments polítics, socials, econò-
mics, científics i esportius de la societat catalana i de 
la seva història, preservant d’una manera especial la 
memòria històrica i els materials dels testimonis.

2. Els operadors públics dependents de la Generalitat 
han de promoure el reforç de la identitat nacional, com 
un procés integrador en evolució constant i obert a la 
diversitat.

3. El conjunt del sistema públic audiovisual ha de reflec-
tir la diversitat local i comarcal de Catalunya.

V. Potenciació de la indústria audiovisual

1. Els operadors públics han d’aprofitar i potenciar el 
teixit industrial existent en llurs àrees d’influència.

2. Cal augmentar el pes dels sectors de la producció i 
la distribució de productes audiovisuals a Catalunya. 
Els mitjans de comunicació públics són els que han de 
vetllar per potenciar-los i fer-ho amb criteris de qualitat 
industrial, de professionalitat, de creativitat i tenint en 
compte la radicació territorial de les empreses del sector 
per a reconèixer-ne l’esforç a tot Catalunya.

3. La transparència, la publicitat i la concurrència són 
principis indispensables en la contractació dels serveis 
del sector privat.

VI. Transició a la televisió digital terrestre 

1. Durant l’aplicació d’aquest mandat marc, el sistema 
audiovisual públic català ha d’afrontar diverses trans-
formacions tecnològiques, com ara la transició a la te-
levisió digital terrestre (TDT), i els canvis d’hàbits en el 
consum de la comunicació, sobretot de les generacions 
joves. Alhora, la fragmentació de les audiències, deri-
vada d’una major oferta de canals, tindrà un impacte 
evident en la lògica del mercat publicitari i en la con-
cepció dels continguts.

2. Els mitjans audiovisuals públics han de promoure 
l’accés universal a l’oferta de canals de televisió digital 
terrestre mitjançant les tecnologies a l’abast i liderar el 
procés complet de la migració digital.

3. Els operadors públics han d’ésser els capdavanters en 
la revolució que implica la digitalització, i desenvolupar 
eines i continguts d’acord amb els principis d’interope-
rativitat, mobilitat i multiplataforma.

VII. Accés universal als continguts audiovisuals

El Govern ha de treballar a favor de la universalitat en 
l’accés a les prestacions del servei públic audiovisual. 
En aquest sentit, els mitjans de comunicació públics 
han d’impulsar l’aplicació i el desenvolupament d’ins-
truments tecnològics que facin possible l’accés de les 
persones amb discapacitat als continguts emesos. Així 
mateix, ha de treballar per garantir la màxima conti-
nuïtat i la plena cobertura del conjunt del territori en la 
prestació del servei públic audiovisual.
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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	cons-
trucció	del	quart	cinturó	com	a	via	rà-
pida	de	gran	capacitat
Tram. 250-02148/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 52, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
733).

Proposta	de	resolució	sobre	la	priorit-
zació	dels	projectes	de	rehabilitació	
i	dinamització	del	nucli	antic	de	Cunit	
(Baix	Penedès)	en	la	pròxima	convoca-
tòria	d’ajuts	del	fons	establert	per	la	Llei	
2/2004,	de	millora	de	barris,	àrees	urba-
nes	i	viles	que	requereixen	una	atenció	
especial
Tram. 250-02150/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 52, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
733).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 52, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
733).

c) Les restriccions concretes que s’imposen en l’accés 
al mercat publicitari.

d) Els indicadors que permetin d’avaluar l’impacte de 
les aportacions que es destinin a cada servei de televisió, 
ràdio i en línia.

e) Els indicadors per a comprovar-ne i fiscalitzar-ne el 
compliment.

4. El Govern, en el termini de dos anys a comptar de 
l’aprovació d’aquest mandat marc, ha d’elaborar la 
proposta de contracte programa, que ha de sotmetre a 
informació pública, amb l’informe preceptiu previ del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, abans d’aprovar-
la. En el cas de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, la proposta ha d’ésser aprovada pel Consell 
de Govern, amb l’informe previ del Consell Assessor de 
Continguts i Programació de la Corporació.

5. El Parlament de Catalunya, per mitjà de la comissió 
corresponent, ha de fer el seguiment dels objectius del 
mandat marc i del contracte programa.

D. El llibre d’estil dels mitjans audiovisuals pú·
blics

1. El llibre d’estil és el codi intern dels treballadors i els 
col·laboradors dels prestadors de serveis audiovisuals, 
que dóna coherència a les fórmules expressives i les 
unifica amb l’objectiu de dotar-ne la programació i els 
altres serveis d’una imatge pròpia, original i coherent.

2. En el termini de dos anys a comptar de l’aprovació 
d’aquest mandat marc cadascun dels prestadors de ser-
veis audiovisuals ha d’elaborar el llibre d’estil que ha 
de regir la pràctica professional dels seus treballadors.

3. El màxim òrgan de govern i administració dels 
respectius operadors públics ha d’aprovar-ne el llibre 
d’estil; en el cas de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, ho ha de fer el Consell de Govern de la 
Corporació.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2010

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual
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Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	manteniment	de	la	carretera	C-17	en-
tre	Ripoll	i	Sora
Tram. 250-02214/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 52 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 733).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 52, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
733).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 52, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
733).

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
del	sistema	tarifari	i	de	zonificació	de	
l’Autoritat	del	Transport	Metropolità
Tram. 250-02177/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 52, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
733).

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
d’Almacelles,	Almenar	i	Rosselló	(Se-
grià)	en	el	consorci	de	l’aeroport	d’Al-
guaire
Tram. 250-02180/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 52, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
733).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 52, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
733).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Nomenament d’un relator

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 200-00063/08) s’ha 
reunit el dia 10 de febrer de 2010 i, d’acord amb el que 
disposa l’article 109.4 del Reglament del Parlament, ha 
nomenat relator el diputat Pere Bosch Cuenca.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2010

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, G. P. de CiU; Consol 
Prados Martínez,  G. P. SCC; Pere Bosch Cuenca, G. P. 
d’ERC; Rafael López i Rueda, G. P. del PPC; Jordi Mi-
ralles i Conte, G. P. d’ICV - EUiA; Carmen de Rivera i 
Pla, Grup Mixt

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Política Cultural

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el 
dia 17 de febrer de 2010, ha nomenat la ponència que 
ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de la 
llengua de signes catalana (tram. 200-00065/08) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els 
concordants del Reglament del Parlament. La Ponència 
és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Carles Puigdemont i Casamajó

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Carme Figueras i Siñol

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 52, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
733).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en 
la sessió núm. 52, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
733).

2.10.30. DEBATS GENERALS

Debat	general	sobre	la	crisi	econòmica
Tram. 255-00006/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió de la Junta de Portaveus tinguda 
el dia 16.02.2010.
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Projecte	de	llei	del	cinema
Tram. 200-00082/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66130), Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66204) i Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66224).

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

Finiment del termini: 23.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66130), Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66205) i Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66224).

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

Finiment del termini: 23.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	electoral	de	Catalunya
Tram. 202-00059/08

Inici de la tramitació parlamentària
Reg. 65861 / Mesa del Parlament, 16.02.2010

Acord: atès que la Iniciativa legislativa popular ha as-
solit un nombre de signatures superior a l’exigit per 
l’article 3 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la ini-
ciativa legislativa popular, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 14 i concordants de la dita Llei 
i 103 i concordants del Reglament, s’admet a tràmit la 
Proposició de llei, se n’ordena l’inici de la tramitació 
parlamentària i la publicació al Butlletí Oficial del Par-
lament de Catalunya.

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Maria Mercè Roca i Perich

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
M. Belén Pajares i Ribas

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

Grup Mixt
Carmen de Rivera i Pla

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió 
Antoni Llevot Lloret Maria Mercè Roca i Perich

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

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66130), Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66202) i Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66224).

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

Finiment del termini: 23.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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 per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66130), Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 66203) i Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 66224).

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

Finiment del termini: 23.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.
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d’una regulació prevista per a unes primeres eleccions. 
Des del punt de vista formal, es tractava de l’incompli-
ment d’una previsió estatutària en un tema en el qual 
l’autonomia dispositiva era màxima. Simultàniament, 
Catalunya era l’única autonomia que no havia procedit 
a promulgar la seva Llei electoral. En el pla material, 
la regulació vigent no representava adequadament els 
territoris i els seus ciutadans a l’ensems que produïa 
distorsions en la representació partidista.

Les crítiques polítiques a aquestes deficiències han anat 
acompanyades d’una important producció acadèmica 
que ha assenyalat vies de resolució d’aquests problemes 
i diferents models comparats. Malgrat tot, el bloqueig 
entre les forces polítiques no ha permès fins ara l’ela-
boració d’aquesta Llei electoral.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Acord de 
Govern de 27 de març de 2007, aprovà la creació d’una 
Comissió per tal que experts en matèria electoral elabo-
ressin els treballs que haurien de servir de punt de par-
tida d’una Llei electoral catalana. La Comissió d’experts 
finalitzà els seus treballs el juny del 2007 i el seu Informe 
«Participació, representació, transparència. Informe per a 
la Llei Electoral de Catalunya» obtingué el reconeixement 
de tots els grups polítics. Però des d’aleshores ençà no s’ha 
avançat en cap projecte ni proposició de llei.

La iniciativa legislativa popular apareix, doncs, com la 
via per fer arribar una proposta que, tot expressant la 
voluntat ciutadana, permeti i empenyi al Parlament de 
Catalunya i als seus representants al compliment de la 
previsió de l’article 56 de l’Estatut.

Aquesta «Iniciativa Legislativa Popular de Llei Electo-
ral de Cata lunya», amb la voluntat d’assolir la majoria 
de dues terceres parts dels diputats que l’Estatut exigeix 
per a la seva aprovació, parteix de l’esmentat Informe 
i en el consens que aquest volia impulsar, per bé que li 
dóna forma jurídica per mitjà d’una Llei articulada, que 
adequa els seus preceptes a la Constitució, l’Estatut, la 
Llei Orgànica de Règim Electoral General i la Llei per 
a la Igualtat efectiva d’Homes i Dones. Tanmateix, in-
corpora algunes novetats en relació a l’Informe, per tal 
d’aprofundir encara més en la transparència, el foment 
de la participació, la proporcionalitat i la proximitat 
que, ja en el propi Informe, són objectius prioritaris. 
Es tracta que la Llei Electoral de Catalunya permeti 
avançar tant com sigui possible en el camí de millora 
de la qualitat democràtica del nostre sistema polític.

La Llei, en els seus cinc títols i les disposicions addi-
cionals i transitòries, efectua una regulació complerta 
de la temàtica electoral. Així es regula el sufragi actiu 
i passiu, les causes d’inelegibilitat i incompatibilitat, 
el procediment electoral, la campanya, les despeses i 
les subvencions electorals. En aquests temes, la Llei 
ha tingut en compte les experiències dels trenta anys 
de democràcia, per efectuar la regulació més acurada 
possible.

Destaquen dos punts de la regulació. En primer lloc, una 
concepció de la participació política en la qual les garan-
ties formals del procediment electoral han d’anar acompa-
nyades d’una millora en la qualitat democràtica, cosa que 
ha comportat una concreció de la Sindicatura Electoral 

Text articulat

Proposició de Llei Electoral de Catalunya

Sumari

Exposició de motius

Títol I. Disposicions generals

Capítol I. Dret de sufragi actiu

Capítol II. Dret de sufragi passiu

Capítol III. Administració electoral

Títol II. Drets i garanties dels electors

Capítol I. Garanties electorals

Capítol II. Els estudis d’intenció de vot

Capítol III. La campanya electoral

Títol III. Sistema electoral

Títol IV. Procediment electoral

Capítol I. Convocatòria d’eleccions

Capítol II. Procediment electoral

Capítol III. Candidatures

Capítol IV. Les paperetes electorals i l’emissió de vot

Capítol V. Apoderats i interventors

Capítol VI. Meses electorals

Capítol VII. Votació 

Capítol VIII. Escrutini

Títol V. Despeses i subvencions electorals

Capítol I. Despeses electorals

Capítol II. Subvencions electorals

Disposicions addicionals i transitòria

Proposició de llei electoral de Catalunya

Exposició de motius 

Trenta anys després d’aprovat l’Estatut d’Autonomia de 
1979 en el que Catalunya va recuperar les seves institu-
cions democràtiques, l’elecció del Parlament - expressió 
màxima de la nació catalana– continua efectuant-se pel 
que es preveu en una disposició transitòria prevista per 
a les primeres eleccions i que remet substancialment a 
una llei estatal.

El nou Estatut d’Autonomia de 2006, tal com ho feia 
l’Estatut vigent fins aquesta data, disposa que una Llei 
electoral catalana haurà de regular la composició i el 
règim electoral del Parlament i en el seu article 56 esta-
bleix els requisits bàsics que haurà de complir l’esmen-
tada llei. En la disposició transitòria segona es manté la 
vigència d’aquella disposició que també era transitòria 
en l’Estatut de 1979.

Al llarg d’aquests anys, la manca d’una Llei electoral 
pròpia ha evidenciat els problemes del manteniment 
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expressament la incapacitat per a l’exercici del dret de 
sufragi.

Capítol II. Dret de sufragi passiu

Article 5

Són elegibles els catalans majors d’edat que, gaudint de 
la qualitat d’electors, no estiguin sotmesos a cap de les 
següents causes d’inelegibilitat: 

a) Els membres de la Família Reial Espanyola, inclo-
sos en el Registre Civil, que regula el Reial Decret 
2917/1981, de 27 de novembre, així com els seus con-
jugues.

b) Els Presidents del Tribunal Constitucional, del Tribu-
nal Suprem, del Consell d’Estat, del Tribunal de Comp-
tes i del Consell Econòmic Social.

c) Els Magistrats del Tribunal Constitucional, els Vocals 
del Consell General del Poder Judicial, els Consellers 
Permanents del Consell d’Estat i els Consellers del Tri-
bunal de Comptes.

d) El Defensor del Poble i els seus Adjunts.

e) El Fiscal General de l’Estat.

f) El President del Govern, els Ministres, Secretaris i 
Sots-secretaris, Secretaris Generals, Directors Generals 
dels Departaments Ministerials i els equiparats a ells; 
en particular els Directors dels Departaments del Ga-
binet de la Presidència del Govern i els Directors dels 
Gabinets dels Ministres i dels Secretaris d’Estat; així 
com qui exerceixi la funció de més alt nivell de cada 
Ministeri en l’àmbit autonòmic català.

g) Els Caps de Missió acreditats, amb caràcter de re-
sidents, davant d’un Estat estranger o organisme inter-
nacional.

h) Els magistrats, jutges i fiscals en actiu.

i) Els militars professionals i de complement i membres 
de les forces i cossos de seguretat i policia, en actiu.

j) Els presidents, vocals i secretaris de les juntes elec-
torals.

k) El Delegat i els Secretaris Generals del Govern a 
Catalunya.

l) El Director General de RTVE i els directors de les 
societats d’aquest ens públic i els delegats territorials a 
Catalunya.

m) Els presidents, directors i càrrecs assimilats de 
les entitats estatals autònomes amb competència per 
el territori català, així com els delegats del govern en 
aquestes.

n) Els presidents i directors generals de les entitats 
gestores de la seguretat social amb competència per 
el territori català i els presidents i directors d’aquests 
a Catalunya.

o) El director de l’Oficina del Cens Electoral. També ho 
seran els delegats provincials en les circumscripcions 
incloses en la seva província.

com a garant dels drets dels electors. En segon lloc, un 
Parlament de composició numèrica variable que, a partir 
d’un mínim previst de 120 diputats, pugui arribar fins els 
150 diputats, quan s’incrementi la participació electoral.

Al mateix temps, el sistema electoral proposat repre-
senta adequadament tots els territoris en fer desaparèi-
xer la província com a circumscripció electoral, per tal 
d’apropar els diputats als seus electors, fet al qual contri-
buirà també l’ampli vot preferencial previst. Les noves 
circumscripcions reequilibren població i representació, 
buscant una adequada compensació entre la sobrere-
presentació de les zones despoblades i el manteniment 
de la proporcionalitat entre els vots dels ciutadans i els 
resultats electorals.

Aquesta Iniciativa Legislativa Popular presenta, per tant, 
una Llei innovadora, tenint en compte que el sistema elec-
toral és, sempre, el fonament de la legitimitat democràtica. 
Per tal d’enfortir-la es presenta aquest text articulat.

Títol I. Disposicions generals

Article 1

Aquesta llei té per objecte regular les eleccions al Par-
lament de Catalunya. S’aplica també amb caràcter su-
pletori a qualsevol altre consulta per sufragi universal 
regulada pel Parlament.

Capítol I. Dret de sufragi actiu

Article 2

El sufragi és universal, lliure, igual, directe i secret.

Article 3

1. Gaudeixen del dret de sufragi actiu i passiu totes les 
persones majors d’edat que ostentin la condició política 
de catalans.

2. Així mateix, els ciutadans de països estrangers que 
acordin els mateixos drets electorals als ciutadans de 
Catalunya en eleccions federals, regionals o autonòmi-
ques a través d’un conveni de reciprocitat internacional 
autoritzat per les Corts Generals.

3. Per a l’exercici del sufragi serà condició indispen-
sable estar inscrit en el cens electoral corresponent a 
Catalunya.

Article 4

No disposen del dret de sufragi: 

a) Els condemnats per sentència judicial ferma a la pena 
principal o accessòria de privació del dret de sufragi 
durant el temps del seu compliment.

b) Els declarats incapaços en virtut de sentència judicial 
ferma, sempre que en aquesta es declari expressament 
la incapacitat per a l’exercici del dret de sufragi.

c) Els internats en un hospital psiquiàtric amb autorit-
zació judicial, al llarg del període que duri el seu in-
ternament sempre que en l’autorització el jutge declari 
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f) Els parlamentaris de la Unió Europea, de les Cortes 
Generales i de les altres Comunitats Autònomes i totes 
aquelles persones que, per mandat legal, hagin d’és-
ser elegides o anomenades per l’Assemblea Legislativa 
corresponent.

g) El personal al servei de l’Estat o de la Comunitat 
autònoma o de qualsevol dels òrgans i institucions 
d’aquestes, sigui quin sigui el règim en que es prestin 
aquests serveis.

h) Els que exerceixin funcions o càrrecs, assimilables 
als descrits com inelegibilitats i incompatibilitats en 
aquesta Llei, conferits i remunerats per la Unió Europea 
o un Estat estranger.

Article 9

La qualificació d’inelegibilitat serà procedent des de la 
proclamació de les candidatures fins la celebració de 
les eleccions.

Article 10

En relació a la situació d’inelegibilitat i incompatibilitat 
dels membres de l’Administració de Justícia i dels Cos-
sos i Forces de Seguretat, seran d’aplicació les disposi-
cions de la Llei Orgànica de Règim Electoral General.

Article 11

En cas de simultaneïtat de convocatòries electorals, nin-
gú podrà ésser simultàniament candidat al Parlament de 
Catalunya i a un altre òrgan legislatiu.

Article 12

1. El càrrec de diputat és incompatible amb l’exerci-
ci de qualsevol altre càrrec o funció pública, excepte 
aquells derivats de l’elecció o nomenament directe pel 
Parlament.

2. El mandat parlamentari és compatible amb els càr-
recs de President o Conseller de la Generalitat.

3. Els Senadors designats pel Parlament de Catalunya 
compatibilitzen els dos mandats.

4. El mandat parlamentari és compatible també amb els 
càrrecs de regidor i alcalde.

Article 13

1. El càrrec de diputat s’exerceix en règim de dedica-
ció exclusiva, excepte les compatibilitats previstes en 
aquesta mateixa llei.

2. Els diputats no podran desenvolupar activitats pro-
fessionals o mercantils, que no es derivin de la directa 
gestió econòmica del seu patrimoni personal o fami-
liar. Se n’exceptuen les activitats que no tinguin ca-
ràcter regular de tipus docent, artístic o literari, i la 
de col·laboració en tribunes d’opinió en els mitjans de 
comunicació.

3. En qualsevol cas, els diputats no podran percebre 
cap altre remuneració pública o privada que no sigui la 
parlamentària, sens perjudici de les dietes i indemnitza-

p) El Governador i Sots-governador del Banc d’Espanya 
i els Presidents i Directors de l’Institut de Crèdit Oficial 
i de les altres entitats oficials de crèdit.

q) El President, els consellers i el secretari general del 
Consell de Seguretat Nuclear.

Article 6

Són també inelegibles: 

a) El President i els membres del Govern de l’Estat i 
els seus Secretaris d’Estat i Directors i Sots-directors 
Generals, així com els càrrecs equivalents en les altres 
Comunitats Autònomes i de la Unió Europea.

b) Els Directors Generals, Secretaris Generals, direc-
tors de serveis de Catalunya i els que ostentin càrrecs 
assimilats a aquests de lliure designació del President 
o dels membres del Consell Executiu de la Generalitat, 
designats per Decret.

c) El Síndic de Greuges i el seus adjunts; els membres 
de la Sindicatura de Comptes, els vocals del Consell de 
Garanties Estatutàries.

d) El Director General de l’Ens Públic Radio Televisió 
de Catalunya i els Directors de les seves societats.

e) El Director del Centre d’Estudis d’Opinió.

f) El Director de Oficina Antifrau.

g) Els vocals del Consell de l’Audiovisual.

Article 7

Seran inelegibles en l’àmbit territorial de presentació 
de les candidatures: 

a) Els que exerceixin la funció de major nivell de cada 
Conselleria en els territoris corresponents.

b) Els delegats de l’Oficina del Cens Electoral.

Article 8

1. Totes les causes d’inelegibilitat previstes en l’article. 
anterior ho seran també d’incompatibilitat.

2. També seran causes d’incompatibilitat el compliment 
d’aquests funcions o càrrecs: 

a) El President del Tribunal de Defensa de la Compe-
tència.

b) Els membres del Consell d’Administració de l’Ens 
públic RTVE i de la Corporació Catalana de Radio-
televisió

c) Els membres del gabinet de la Presidència del Govern 
o dels Ministres i dels Secretaris d’Estat.

d) Els delegats del Govern en els Ports Autònoms, con-
federacions hidrogràfiques, Societats concessionàries 
d’autopistes de peatge, COPLACO.

e) Els presidents dels Consells d’Administració, Conse-
llers, administradors, directors generals, gerents i càrrecs 
equivalents d’ens i monopolis públics i empreses amb 
participació pública majoritària, directa o indirecta, sigui 
quina sigui la seva personalitat jurídica i la seva titularitat 
pública i de les Caixes d’estalvi de fundació pública.



Núm. 636 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de febrer de 2010

91

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.02.

2. Els membres de la Sindicatura Electoral de Catalu-
nya seran nomenats per Decret, una vegada hagin estat 
elegits pel Parlament.

3. En serà Secretari el Lletrat Major del Parlament, que 
participa en les seves deliberacions amb veu i sense vot 
i en custòdia la documentació corresponent.

4. La Sindicatura Electoral de Catalunya podrà reque-
rir la presència en les seves reunions, amb veu i sense 
vot, d’un representant de l’Oficina del Cens Electoral 
a Catalunya.

Article 18

La Sindicatura electoral de Catalunya disposarà d’una 
seu pròpia. Per decret es crearan i constituiran el seus 
serveis tècnics que, en tot cas, hauran d’estar format 
d’especialistes en dret i altres ciències socials.

Article 19

Les Juntes Electorals territorials podran ser de circum-
scripció i de zona, i estan composades per: 

a) Tres vocals, magistrats o jutges, l’àmbit territorial 
dels quals correspongui a alguna de les comarques com-
preses en el corresponent àmbit territorial.

b) Dos vocals anomenats per la Sindicatura Electoral de 
Catalunya entre catedràtics professors de Dret, Ciències 
Polítiques o Sociologia o juristes de reconegut prestigi 
residents en les comarques de la circumscripció.

Article 20

1. Els membres de les Juntes Electorals són inamovibles.

2. Només podran ésser suspesos per delictes o faltes 
electorals, previ expedient obert per la Junta superi-
or mitjançant l’acord de la majoria absoluta dels seus 
components, sens perjudici del procediment judicial 
corresponent.

Article 21

El règim de funcionament i les atribucions de les Juntes 
Electorals territorials seran les que estableix la LOREG 
en els seus Articles 11 a 18.

Article 22

Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, 
en el seu àmbit material i territorial, les competències 
i funcions atribuïdes a la Junta Electoral Central per la 
LOREG en relació a les eleccions a les Corts Generals, 
sense prejudici d’aquelles que la legislació li atribueix 
en relació a les eleccions autonòmiques.

En les eleccions sotmeses a aquesta Llei, la Sindicatura 
Electoral de Catalunya: 

a) Dirigeix i supervisa l’actuació de l’Oficina del Cens 
Electoral.

b) Cursa instruccions d’obligat compliment a les Juntes 
Electorals territorials.

c) Resolt amb caràcter vinculant les consultes que li 
elevin les Juntes territorials

cions que correspongui per la realització de les activitats 
compatibles amb el seu mandat.

Article 14

1. Els diputats venen obligats a formular declaració de 
totes les activitats que puguin ésser causa d’incompati-
bilitat i d’aquelles que els hi proporcionin o puguin pro-
porcionar-los ingressos econòmics; així com dels seus 
bens patrimonials, tant a l’inici com al final de la seva 
condició de parlamentaris, i al produir-se modificacions 
rellevants de la declaració inicial.

2. Les dites declaracions s’incorporaran a un Registre 
d’Interessos de caràcter públic, a excepció del que es 
refereixi a bens patrimonials; tot i així, aquests podran 
ésser coneguts en els supòsits en que per causa justifi-
cada una tercera part dels membres de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats ho sol·liciti.

Capítol III. Administració electoral

Article 15

Formen l’Administració electoral la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya, les Juntes electorals de circumscrip-
ció, les juntes electorals de zona així com les meses 
electorals i, en l’àmbit de les seves competències, la 
Junta Electoral Central.

Article 16

La Sindicatura Electoral de Catalunya vetllarà per la 
legalitat dels processos electorals i garantirà els drets 
electorals dels ciutadans. Tindrà sota la seva responsa-
bilitat la justícia electoral, totes les competències abans 
atribuïdes a les juntes electorals provincials i totes les 
que li adjudiqui la Llei electoral.

La Sindicatura Electoral de Catalunya estarà forma-
da per dos jutges o magistrats i cinc experts en temes 
electorals de reconegut prestigi. Els set membres de la 
Sindicatura n’elegiran el president entre ells mateixos.

Els dos jutges o magistrats seran designats per sorteig 
per l’autoritat judicial.

Els cinc experts seran designats pel Parlament de Ca-
talunya, després d’examinar i avaluar els mèrits objec-
tius dels candidats, per una majoria qualificada de tres 
cinquenes parts.

Els membres de la Sindicatura Electoral tindran un 
mandat de set anys. Cada any es renovarà un membre 
de la Sindicatura. El Reglament intern de la Sindicatura 
establirà l’ordre de renovació dels seus membres.

Per als recursos o impugnacions dels acords de la 
Sindicatura Electoral de Catalunya serà competent el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra les 
resolucions del qual no hi podrà haver recurs.

Article 17

1. La Sindicatura Electoral de Catalunya té caràcter 
permanent.
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e) A la Sindicatura de Comptes, la fiscalització dels 
ingressos i despeses electorals.

2. La Sindicatura Electoral de Catalunya pot sol·licitar 
la col·laboració dels organismes reguladors pel millor 
compliment de les seves funcions.

3. Totes les institucions estatals, autonòmiques i locals 
estan sotmeses a la LOREG i a aquesta llei electoral. 
Es donen suport i col·laboren, en el marc de les seves 
competències, per a la millor realització dels processos 
electorals sigui quina sigui l’Administració convocant.

4. Realitzades les eleccions, les institucions citades en 
l’epígraf primer d’aquest Article enviaran un informe a 
la Sindicatura Electoral de Catalunya amb el detall de la 
seva actuació, les incidències observades i les conside-
racions oportunes. Els Ajuntaments ho faran per mitjà 
del Consell de Governs Locals.

Article 25

Fora del període electoral, la Sindicatura: 

a) Pren les mesures ordinàries d’administració electoral.

b) Elabora una memòria de les seves activitats i publica 
les seves principals resolucions.

c) A petició d’electors, associacions o partits es pronun-
cia sobre intervencions de l’administració o entitats que 
puguin desvirtuar el procés electoral i, si s’escau, pren 
les mesures oportunes.

d) Totes aquelles que li atorguin les lleis.

Article 26

Les Juntes Electorals de les circumscripcions, atenent 
sempre al criteri superior de la Sindicatura Electoral de 
Catalunya i de la Junta Electoral Central: 

a) Proclamen els diputats elegits a la seva circumscrip-
ció i els atorguen les credencials.

b) Resolen les queixes, reclamacions i recursos que se’ls 
dirigeixin d’acord amb aquesta llei i amb qualsevol altre 
disposició que els doni aquesta competència.

c) Exerceixen la potestat disciplinària sobre totes les 
persones que intervenen amb caràcter oficial en les ope-
racions electorals.

d) Corregeixen les infraccions que es produeixin en el 
procés electoral sempre que no siguin constitutives de 
delicte i imposen multes fins a la quantia màxima de 
600 euros.

e) Emeten instruccions d’obligat compliment a les Jun-
tes electorals de zona en qualsevol matèria electoral.

f) Resolen de forma vinculant les consultes que els hi 
elevin les Juntes Electorals de Zona.

g) Revoquen d’ofici en qualsevol temps, o a instància 
de part interessada, dins dels terminis previstos per la 
llei, les decisions de les Juntes Electorals de Zona quan 
s’oposin a la interpretació realitzada per la Junta Elec-
toral de circumscripció.

h) Unifiquen els criteris interpretatius de les Juntes 
Electorals de Zona en qualsevol matèria electoral.

d) Revoca d’ofici en qualsevol moment o a instàncies de 
part interessada, dins els terminis previstos, les decisi-
ons de les Juntes Electorals territorials, quan s’oposin a 
la interpretació de la normativa electoral realitzada per 
la Sindicatura Electoral de Catalunya o la Junta Elec-
toral Central.

e) Unifica els criteris interpretatius de les Juntes Elec-
torals territorials.

f) Aprova els models d’actes de constitució de meses 
electorals, d’escrutini, de sessió, d’escrutini general i 
de proclamació d’electes.

g) Resol les queixes, reclamacions i recursos que se 
li dirigeixin d’acord amb aquesta llei o amb qualsevol 
altre disposició que li atribueixi aquesta competència.

h) Vetlla pel compliment de les normes relatives als 
comptes i a les despeses electorals per part de les can-
didatures.

i) Exerceix la potestat disciplinària sobre totes les per-
sones que intervenen amb caràcter oficial en les opera-
cions electorals.

j) Corregeix les infraccions que es produeixin en el 
procés electoral sempre que no siguin constitutives de 
delicte e imposa multes fins a la quantia màxima pre-
vista per aquesta llei.

k) Expedeix les credencials als Diputats del Parlament 
en cas de vacant per mort, incapacitat o renúncia.

Article 23

1. Tota infracció de les normes obligatòries establertes 
en aquesta llei que no constitueixin delicte seran sancio-
nades per la Junta electoral competent. La multa serà de 
120 a 1200 euros si es tracta d’autoritats o funcionaris i 
de 30 a 600 euros si es tracta de particulars.

2. Les mateixes multes s’imposaran en els casos d’in-
compliment de resolucions i instruccions d’obligat com-
pliment de la Sindicatura Electoral de Catalunya.

Article 24

1. Sota la direcció de la Sindicatura Electoral de Cata-
lunya correspon: 

a) Al govern de la Generalitat, mitjançant la Conselleria 
competent, l’organització material del procés electoral 
i de la recollida de dades.

b) A les Delegacions catalanes de l’Oficina del Cens 
Electoral, el manteniment del cens electoral específic 
d’aquestes eleccions i la determinació de les seccions 
electorals

c) Als ajuntaments, la col·laboració amb l’Oficina del 
Cens Electoral per a l’actualització i publicació del cens; 
la formació de les meses electorals i la distribució dels 
espais pels actes públics així com la regulació de l’ús de 
l’espai públic a efectes d’actes i propaganda.

d) A la Junta de Seguretat de Catalunya, l’organització 
de la protecció general del procés electoral i dels seus 
participants.
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Article 32

1. La Sindicatura Electoral de Catalunya proclama i fa 
oficials els resultats electorals, i n’ordena la publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. Com a garant dels drets electorals de la ciutadania: 

a) La Sindicatura Electoral de Catalunya vetlla per la 
neutralitat dels poders públics durant el període elec-
toral. A aquest efecte les administracions comunicaran 
a la Sindicatura la previsió de les campanyes instituci-
onals que puguin realitzar durant el període electoral, 
de les seves despeses i de les agències publicitàries 
concessionàries. La Sindicatura podrà denegar de ma-
nera motivada la realització de la campanya o fer-ne 
les recomanacions pertinents. No podrà realitzar-se 
cap campanya que no hagi estat comunicada a la Sin-
dicatura.

b) La Sindicatura Electoral de Catalunya, amb la col-
laboració de les entitats de ràdio i televisió públiques, 
organitza un debat entre els dirigents dels partits polítics 
amb representació parlamentària. Si en les eleccions ca-
talanes anteriors, la diferència entre el segon i el tercer 
partit és superior a un 15% del vot vàlid, organitza tam-
bé un debat entre el líder del primer i del segon partit.

c) La Sindicatura Electoral de Catalunya vetlla per la 
informació veraç i equilibrada en els mitjans de co-
municació. Distribueix els espais gratuïts i arbitra en 
les altres informacions en cas de conflicte entre partits, 
empreses i professionals, atenent com correspongui als 
criteris de proporcionalitat electoral i d’actualitat in-
formativa, als codis deontològics de la professió i al 
caràcter públic o privat del mitjà.

d) La Sindicatura Electoral de Catalunya farà arribar 
als electors el «compromís electoral» dels partits i 
agrupacions d’electors. A tal fi, la Sindicatura definirà 
les característiques que ha de tenir aquest «compromís 
electoral», el contingut del qual serà responsabilitat dels 
partits.

e) La Sindicatura Electoral de Catalunya podrà sol-
licitar de qualsevol mitjà, entitat o empresa responsa-
ble de la publicació d’una enquesta pre o post-electoral, 
totes aquelles dades que li permetin controlar-ne la ve-
racitat de la informació.

f) La Sindicatura Electoral de Catalunya vetlla pel co-
neixement ciutadà dels comptes electorals. Publica les 
despeses generades per la campanya electoral a les Ad-
ministracions públiques, amb els seus conceptes. Igual-
ment, els ingressos i despeses electorals dels partits i 
agrupacions d’electors.

g) La Sindicatura Electoral de Catalunya manté una 
base de dades històrica i actualitzada, consultable infor-
màticament, amb la informació rellevant sobre el procés 
electoral, les seves resolucions, els resultats electorals, 
els comptes i, en general, tot allò que pugui ésser de la 
seva competència.

h) Al final de cada període, la Sindicatura Electoral 
de Catalunya proporcionarà informació sobre el «com-
promís electoral» i el seu compliment, que incorporarà 
almenys: el «compromís electoral» de tots els partits; el 

Article 27

1. Excepte en els casos en què les lleis prevegin un pro-
cediment específic de revisió judicial, els acords de les 
Juntes electorals territorials són susceptibles de recurs 
davant de la Sindicatura Electoral de Catalunya, que ha 
de resoldre en el termini de cinc dies des de la interpo-
sició del recurs.

2. La interposició de recurs es farà dins de les vint-
i-quatre hores següents a la notificació de l’acord da-
vant la Junta que l’hagués emès. Aquesta, amb el seu 
informe, ha de remetre l’expedient en el termini de 
quaranta vuit hores a la Sindicatura Electoral de Ca-
talunya. Contra la resolució d’aquesta no hi cap recurs 
administratiu.

Article 28

Els Pressupostos de la Generalitat fixaran les retribu-
cions del President i vocals de la Sindicatura Electoral 
de Catalunya, i del personal al seu servei. Igualment, 
fixaran les dietes i gratificacions de les juntes d’àmbit 
inferior.

Article 29

Pel que fa a la composició i regles de funcionament de 
les meses i seccions electorals, la confecció del cens 
electoral i les relacions de l’administració electoral amb 
l’Oficina del Cens Electoral, seran d’aplicació els pre-
ceptes continguts a la LOREG (Articles 23 a 41).

Títol II. Drets i garanties dels electors

Capítol 1. Garanties electorals

Article 30

La Sindicatura Electoral de Catalunya és la garant dels 
drets de la ciutadania en relació al procés electoral. Vet-
lla pel desenvolupament democràtic de les eleccions, 
la competència oberta i equilibrada entre els partits, la 
qualitat del debat públic i el control electoral dels go-
vernants. Garanteix la igualtat i el pluralisme polític en 
tot moment, sotmesa a la Llei i als valors informadors 
de l’ordenament jurídic.

Article 31

1. Els ciutadans de Catalunya tenen dret a: 

a) La neutralitat dels poders públics en el procés elec-
toral.

b) La informació veraç i equilibrada dels mitjans de 
comunicació.

c) Al debat públic entre les forces polítiques.

d) La veracitat de les dades de les enquestes publicades.

e) La recepció d’un «compromís electoral» dels partits.

f) Al coneixement dels ingressos i les despeses elec-
torals.
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6. Si algun organisme depenent de les Administracions 
Públiques realitza un estudi d’opinió durant el període 
electoral que inclogui informació sobre la intenció de 
vot de l’electorat, en donarà compte immediatament al 
Centre d’Estudis d’Opinió i a la Sindicatura Electoral de 
Catalunya, que disposarà la comunicació dels resultats 
rellevants a les candidatures que hagin estat proclama-
des en els termes previstos en l’Article 67.

Capítol III. La campanya electoral

Article 34

Es denomina període electoral el lapse de temps com-
près entre el Decret de convocatòria de les eleccions i 
la proclamació dels resultats.

Article 35

S’entén per campanya electoral el conjunt d’activitats 
realitzades per les candidatures, encaminades a la cap-
tació de sufragis. Només poden realitzar campanya 
electoral els candidats, partits, federacions, coalicions 
o agrupacions d’electors que concorren a les eleccions.

Article 36

La campanya electoral tindrà una durada de quinze 
dies; el dia anterior a la jornada electoral no es poden 
realitzar actes de campanya.

Article 37

La Sindicatura Electoral de Catalunya realitzarà una 
campanya institucional d’informació de la data de les 
eleccions i de les condicions per exercir el dret de vot, 
així com de promoció de la participació. No s’hi esmen-
taran eslògans, temes de polítiques públiques o circums-
tàncies que, directament o indirectament, poguessin 
influir en l’orientació del vot dels electors.

Igualment, i amb les mateixes condicions, es duran a 
terme les accions necessàries per a difondre el coneixe-
ment del sistema electoral per part dels ciutadans i per 
a promoure la participació en les eleccions.

Article 38

Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jornada 
electoral, el Govern de la Generalitat i els seus mem-
bres no organitzaran, realitzaran o participaran en cap 
acte d’inauguració, de col·locació de primeres pedres 
o d’exposició o presentació d’obres o serveis públics.

Des de la convocatòria de les eleccions fins a l’inici 
de la campanya electoral, els partits polítics no podran 
utilitzar els espais públics de publicitat, incloent-hi les 
banderoles, els cartells, les pancartes, els anuncis als 
mitjans de transport i els webs d’institucions públiques.

Article 39

Els Ajuntaments disposaran la relació dels locals d’ús 
gratuït per a la realització d’actes de campanya, i la 
ubicació dels llocs de col·locació gratuïta d’elements 

Pla de Govern de la legislatura; informació disponible 
per part del govern; informació proporcionada per la 
resta de partits; informació proporcionada per observa-
toris independents; i informació disponible als mitjans 
de comunicació.

i) Totes aquelles derivades de les lleis electorals, de la 
jurisprudència, de les delegacions que pogués efectuar-li 
la Junta Electoral Central i de la seva pròpia funció de 
control i arbitratge dels processos electorals.

Capítol II. Els estudis d’intenció de vot

Article 33

Entre el dia de la convocatòria i el de la realització de 
les eleccions, la publicació d’enquestes sobre la inten-
ció de vot dels ciutadans queda sotmesa a les següents 
regles: 

1. La difusió a través d’un mitjà de comunicació de 
resultats d’una enquesta haurà d’acompanyar-se de la 
informació sobre l’entitat o organisme que l’hagi re-
alitzat; de les seves característiques tècniques; i del 
text íntegre de les preguntes corresponents a les dades 
publicades.

2. La Sindicatura Electoral de Catalunya vetllarà pel 
compliment d’aquestes regles. Amb aquesta finalitat, 
crearà una Comissió de Sondejos, sota la seva depen-
dència, formada per experts de reconegut prestigi, que 
vetlli per la qualitat metodològica, les bones pràctiques 
i el compliment dels codis establerts. De tots els son-
dejos i enquestes preelectorals que es facin públics se 
n’haurà de lliurar una còpia a la Sindicatura Electoral 
de Catalunya, la qual, en el termini màxim de tres dies 
després de la seva publicació, podrà publicar un dicta-
men sobre les deficiències metodològiques que puguin 
afectar-ne la credibilitat, així com sobre la manera de 
presentar els resultats.

3. La publicació d’una enquesta d’intenció de vot que 
violi les prescripcions legals serà corregida per la Sin-
dicatura Electoral de Catalunya, que, en un termini 
màxim de tres dies, podrà ordenar al corresponent 
mitjà la publicació de l’oportuna rectificació o cor-
recció, en el mateix format i espai que la informació 
inicial. Aquesta rectificació es produirà en el termini 
màxim de quaranta-vuit hores. Si per la seva periodi-
citat aquests terminis temporals no fossin aplicables, 
la Sindicatura pot ordenar als responsables de la pu-
blicació la inserció d’aquesta rectificació o correcció, a 
càrrec seu i dins del termini indicat, en un altre mitjà 
de difusió equivalent.

4. Les resolucions de la Sindicatura Electoral de Cata-
lunya en aquesta matèria es notificaran als interessats i 
es publicaran. Són recurribles davant la Junta Electoral 
Central, en la forma i amb els efectes previstos per la 
Llei.

5. El període previ a les eleccions durant el qual no 
es podran publicar els resultats d’enquestes d’intenció 
de vot serà el que determini la legislació electoral 
general.
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Article 45

En els programes informatius emesos pels mitjans de 
titularitat de la Generalitat, s’ha de garantir la presèn-
cia suficient de totes les candidatures concurrents; la 
realització editorial d’aquests programes serà de res-
ponsabilitat dels mitjans.

Article 46

Els mitjans de titularitat de la Generalitat emetran altres 
programes informatius sobre la gestió efectuada pels 
diferents partits i les seves ofertes electorals en els quals 
es pugui abordar una varietat de temes amb criteris de 
pluralisme informatiu. Les informacions sobre l’acti-
vitat del Govern o d’altres administracions públiques 
hauran de fonamentar-se en criteris estrictes d’interès 
informatiu objectiu i de separació entre l’acció de go-
vern i el procés electoral.

Article 47

Els mitjans audiovisuals de titularitat privada d’àmbit 
autonòmic i que emetin en virtut de títol habilitant emès 
per la Generalitat informaran sobre la campanya electo-
ral en els mateixos termes dels Articles 44 i 45.

Article 48

Els mitjans audiovisuals locals informaran sobre la 
campanya electoral aplicant les regles dels Articles 44, 
45 i 46 que els siguin d’aplicació en virtut de la seva 
titularitat pública o privada.

Article 49

Els mitjans de titularitat pública hauran d’organitzar 
debats entre els caps de llista de les diferents candida-
tures presentades, o entre altres persones integrants de 
les diverses candidatures.

Article 50

No es podrà contractar publicitat electoral o política a 
les emissores de televisió ni a les emissores de ràdio 
municipals o culturals. Els operadors de ràdio i televisió 
tampoc podran incloure missatges de contingut elec-
toral en els serveis addicionals que puguin incorporar 
(especialment la ràdio i la televisió digitals).

Article 51

Es prohibeix l’emissió de missatges de campanya mit-
jançant missatges no sol·licitats adreçats a números de 
telèfon o a ordinadors connectats a serveis de teleco-
municacions. Si aquests missatges haguessin estat sol-
licitats per l’usuari, estaran sotmesos al règim general 
de la premsa.

Article 52

En cas d’infraccions de les normes sobre la informació 
del procés electoral en mitjans audiovisuals públics, la 
Sindicatura Electoral de Catalunya ho posarà en conei-
xement de la institució titular del mitjà. Els conflictes 
i reclamacions a què es pugui donar lloc a causa de la 

gràfics. No està permesa la col·locació de materials de 
campanya en altres llocs.

Article 40

Quinze dies després de la jornada electoral els ajunta-
ments podran retirar la publicitat electoral instal·lada 
a la via pública. La secretaria de l’ajuntament certifi-
carà l’acció. Les despeses ocasionades i imputables a 
les candidatures amb dret a subvenció pública electoral 
seran comunicades a la Sindicatura Electoral, la qual les 
descomptarà de les subvencions i en lliurarà l’import als 
ajuntaments. Els ajuntaments també podran reclamar 
l’import de les despeses corresponents a les organitza-
cions polítiques que no hagin assolit subvenció i, en cas 
de no obtenir satisfacció, recórrer als tribunals per via 
de constrenyiment.

Article 41

L’administració electoral organitzarà l’enviament d’un 
sol sobre a totes les llars de Catalunya on s’incloguin 
les paperetes, la informació sobre els candidats i les 
declaracions de candidatura amb els compromisos 
contrets per les candidatures amb representació par-
lamentària.

Article 42

La despesa de campanya total que pot realitzar cada 
candidatura es determina mitjançant els paràmetres 
fixats al títol VII d’aquesta Llei, que estableixen l’im-
port màxim de despeses que es poden realitzar. Entre 
el dotzè i el setzè dies següents a la convocatòria elec-
toral, els representants de les candidatures comunicaran 
a la Sindicatura Electoral de Catalunya els respectius 
pressupostos de campanya, que detallaran la quantia 
total prevista, els corresponents ingressos, i el pla de 
despeses, distingint la quantitat que es preveu gastar en 
els diferents mitjans de campanya emprats.

Article 43

Els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat 
pública emetran espais gratuïts de propaganda electoral, 
que seran distribuïts de forma equitativa per la Sindi-
catura Electoral de Catalunya entre les diferents can-
didatures concurrents, a partir de la proposta conjunta 
que formulin les candidatures; en cas de no haver-hi 
acord, la Sindicatura Electoral decidirà per ella mateixa, 
seguint un criteri de proporcionalitat amb els resultats 
anteriors.

Article 44

En els espais informatius emesos pels mitjans de titu-
laritat de la Generalitat durant el període electoral, es 
dedicarà un període de temps ampli a informar sobre 
les candidatures i sobre les seves propostes polítiques. 
Els directius i els professionals d’aquests mitjans vet-
llaran per a garantir el pluralisme informatiu, la im-
parcialitat de les informacions i la independència per-
sonal dels informadors. No es podrà restringir l’accés 
dels informadors als actes públics realitzats per les 
candidatures.
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La determinació es realitzarà pel conjunt de Catalunya 
i per cadascuna de les circumscripcions.

c) En aquelles circumscripcions on la participació elec-
toral sigui igual o superior al 60 per cent dels electors, 
s’incrementarà el nombre d’escons que els hi són as-
signats en la mateixa proporció en què la participació 
electoral registrada hagi superat la xifra del seixanta 
per cent. Aquesta proporció es determinarà dividint la 
participació electoral registrada per seixanta; el quoci-
ent obtingut es multiplicarà pel nombre inicial d’escons 
determinat segons el previst a l’apartat a) d’aquest Ar-
ticle. El resultat d’aquest producte serà el nombre final 
d’escons assignat a cada circumscripció. Si d’aquesta 
operació es derivés un nombre fraccionari d’escons, la 
xifra s’arrodonirà a l’alça si la fracció decimal supera 
les cinc dècimes, i a la baixa si no arriba al valor de 
cinc dècimes.

d) L’ajustament previst en l’apartat c) no tindrà en comp-
te xifres de participació electoral superiors al 75 per 
cent dels electors; aquesta xifra representa l’ajustament 
màxim que es podrà realitzar.

Article 56

L’emissió del vot consistirà en la selecció de la papereta 
presentada per una candidatura en la seva circumscrip-
ció. Si ho desitja, el votant podrà expressar, marcant una 
creu en el requadre corresponent, el candidat o candi-
dats als quals dóna el seu vot preferent dins dels noms 
d’aquella candidatura.

El nombre de candidats pels què pot expressar un vot 
preferent serà entre un i vint-i-cinc candidats a la cir-
cumscripció de Barcelona; entre un i vuit a cadascuna 
de les circumscripcions Central, de Girona, de Lleida 
i del Camp de Tarragona; i entre un i dos candidats a 
les circumscripcions de les Terres de l’Ebre i de l’Alt 
Pirineu i Aran. La papereta indicarà el nombre màxim 
de vots preferents admès.

En cas de no marcar cap candidat, el vot es comptarà 
únicament per al conjunt de la candidatura. Si una pa-
pereta inclou un nombre de vots preferents superior a 
l’admès, el vot es comptarà únicament per al conjunt 
de la candidatura.

Article 57

Per a l’assignació d’escons en cada circumscripció se 
seguiran les regles següents: 

a) Se sumaran els vots obtinguts per cada candidatura.

b) Seran eliminades les candidatures que no hagin ob-
tingut almenys un 3% dels vots.

c) Es distribuiran els escons de la circumscripció entre 
les candidatures segons una quota de vots que sigui su-
ficient per assignar tots els escons. Per fer els càlculs, 
el nombre de vots obtinguts per cada candidatura es 
dividirà per la sèrie dels números naturals (1, 2, 3, etc.) i 
s’assignaran els escons a les candidatures que obtinguin 
els quocients més alts, en ordre decreixent, fins a com-
pletar el nombre d’escons de la circumscripció. En cas 
d’empat es decidirà per sorteig, i els successius empats 
que puguin aparèixer es resoldran alternativament.

presentació del procés electoral per part dels mitjans 
audiovisuals seran resolts per la Sindicatura Electoral 
de Catalunya, que podrà sol·licitar informe al Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya.

Títol III. Sistema Electoral

Article 53

El Parlament de Catalunya es composa d’entre 120 i 
150 diputats elegits per sufragi universal, lliure, igual, 
directe i secret, atenent a criteris de representació pro-
porcional i de participació electoral.

Article 54

Els diputats del Parlament de Catalunya s’elegiran en set 
circumscripcions: Barcelona, Central, Girona, Lleida, 
l’Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona, i les Terres 
de l’Ebre.

Les circumscripcions electorals inclouen les comarques 
següents: 

a) Circumscripció de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llo-
bregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental 
i Vallès Oriental; 

b) Circumscripció Central: Anoia, Bages, Berguedà, 
Osona i Solsonès; 

c) Circumscripció de Girona: Alt Empordà, Baix Em-
pordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i 
Selva; 

d) Circumscripció de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla 
d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell; 

e) Circumscripció de l’Alt Pirineu i Aran: Alta Ribagor-
ça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà 
i Vall d’Aran; 

f) Circumscripció del Camp de Tarragona: Alt Camp, 
Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat 
i Tarragonès; 

g) Circumscripció de les Terres de l’Ebre: Baix Ebre, 
Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta.

Cada circumscripció tindrà inicialment un escó; la resta 
seran distribuïts per la Sindicatura Electoral de Cata-
lunya, mitjançant el procediment fixat a l’Article 55.

Article 55

Finalitzat l’escrutini general, la Sindicatura procedirà 
a la distribució territorial dels escons segons el següent 
procediment: 

a) Distribuirà els 120 escons inicials entre les set cir-
cumscripcions, atribuint-ne un a cadascuna i distribuït 
la resta proporcionalment a la població de dret de ca-
dascuna mitjançant la fórmula de la quota simple i les 
restes més altes.

b) Determinarà la participació electoral registrada, de-
finida com el quocient entre el nombre total de vots 
emesos i el nombre total d’electors, multiplicat per cent. 
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que la regeixen; partits que composen la coalició, en el 
seu cas, i domicili a efectes de notificacions.

3. Les llistes nominals de candidats es presentaran 
davant de les juntes electorals de les circumscripcions 
abans del vintè dia posterior a la convocatòria. Les 
agrupacions d’electors presentaran conjuntament amb 
la llista de candidats les signatures requerides.

Article 61

1. Els partits, federacions, coalicions o agrupacions 
d’electors que pretenguin concórrer a les eleccions 
designaran els seus representants generals davant la 
Sindicatura Electoral de Catalunya. En el cas de les 
agrupacions d’electors, els seus representants generals 
seran els seus promotors.

2. Els partits i federacions designaran un representant 
general i un suplent, per escrit adreçat a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya en els vuit dies següents a la 
convocatòria. Aquest termini serà de deu dies per a les 
coalicions i les agrupacions d’electors que vulguin con-
córrer a les eleccions. L’esmentat escrit haurà de recollir 
l’acceptació expressa per part de les persones designa-
des. Els suplents només actuaran en cas de traspàs, re-
núncia, absència o incapacitat del representant general.

3. Els representants de les candidatures ho seran també 
dels candidats inclosos, pel mer fet de formar part de la 
candidatura. En la seva representació, atendran les indi-
cacions de l’administració electoral i li prestaran la col-
laboració que sigui sol·licitada. La representació implica 
l’apoderament per als procediments judicials electorals. 
Les seves decisions vincularan la candidatura.

4. En els deu dies següents a la convocatòria, els repre-
sentants generals designaran els representants territo-
rials de les respectives candidatures, per escrit adreçat 
a la Sindicatura Electoral de Catalunya, així com els 
seus suplents. Aquesta designació tindrà la mateixa for-
ma i efectes que el previst a l’apartat 2. La Sindicatura 
Electoral comunicarà a les Juntes Electorals territorials, 
en un termini màxim de dos dies, els noms dels repre-
sentants i suplents de cada candidatura a cada territori.

5. La designació dels representants territorials de les 
candidatures formades per agrupacions d’electors, i dels 
seus suplents, es farà en el moment de presentació de 
les respectives candidatures. Si finalment l’agrupació 
no pogués presentar les signatures requerides decaurien 
en els seus drets, sens perjudici del manteniment de les 
responsabilitats jurídiques contretes.

6. Els representants territorials de les candidatures 
podran designar un delegat, i fins a un màxim de dos 
suplents, davant les Juntes Electorals de zona, fins a un 
màxim de set dies abans del dia de la votació. Aquesta 
designació tindrà la mateixa forma i efectes que el pre-
vist a l’apartat 2.

El nombre d’escons assignat a cada candidatura haurà 
de correspondre al resultat de dividir el nombre de vots 
vàlids de la candidatura per l’últim dels quocients abans 
seleccionats, és a dir, el de valor més baix, que actuarà 
com a quota d’assignació d’escons. Un cop establert el 
nombre d’escons assignats a cada candidatura, en cada 
llista seran elegits els candidats que hagin obtingut un 
nombre de vots preferents superior al 5% dels vots de 
la candidatura en què apareguin, en ordre decreixent 
pel nombre de vots obtinguts, fins a cobrir el nombre 
d’escons assignats a la llista. Per als escons assignats 
a una candidatura que no hagin estat adjudicats a can-
didats pels vots preferents, seran elegits els candidats 
en l’ordre en què apareguin a la llista. En cas que no 
hagi estat elegit cap candidat pels vots preferents, per a 
tots els escons assignats a la candidatura seran elegits 
els candidats en l’ordre en què apareguin a la llista. En 
cas d’empat de vots preferents entre candidats, seran 
elegits el candidat o candidats situats en un lloc més 
alt a la llista.

Títol IV. Procediment Electoral

Capítol 1. Convocatòria d’eleccions

Article 58

La convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya 
es realitza per Decret del President de la Generalitat, 
sota la seva responsabilitat, prèvia deliberació en el 
Consell de Govern.

Capítol 2. Procediment electoral

Article 59

Podran concórrer a les eleccions al Parlament de Cata-
lunya, mitjançant la presentació de llistes de candidats: 

a) Els partits polítics i federacions inscrits en el Registre 
establert per la legislació general sobre partits.

b) Les coalicions electorals integrades pels partits i fe-
deracions esmentats a l’apartat anterior.

c) Les agrupacions d’electors que hagin reunit, un nom-
bre de signatures equivalent, al menys, al 0,5% del cens 
en les circumscripcions on es presentin.

Article 60

1. Les entitats citades en l’Article anterior presentaran 
la seva denominació i la relació de circumscripcions 
on competiran electoralment davant de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya dins els 10 dies següents a la 
convocatòria.

2. Els partits i federacions que s’integrin en coalicions 
per concórrer conjuntament a l’elecció del Parlament de 
Catalunya i les agrupacions d’electors notificaran a la 
Sindicatura Electoral de Catalunya les circumscripcions 
on es presenten. En la notificació es farà constar: de-
nominació de la coalició o agrupació; persones titulars 
dels seus òrgans de direcció o de coordinació; regles 
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Article 65

Les llistes de candidats inclouran com a màxim un 60 
% de persones del mateix sexe. Aquesta proporció es 
verificarà per trams de cinc noms consecutius dins de 
cada llista, comptadors des del primer.

Article 66

La Sindicatura Electoral de Catalunya emetrà certifi-
cació de la data i hora de la presentació de cada can-
didatura; a aquests efectes s’atorgarà una numeració 
correlativa a les candidatures per ordre de presentació 
i aquest ordre es mantindrà en totes les publicacions i 
actuacions de la Sindicatura.

Article 67

Les candidatures presentades es publicaran el vint-i-do-
sè dia posterior a la convocatòria. La Sindicatura Elec-
toral de Catalunya comunicarà en els dos dies següents 
les irregularitats que hi hagi pogut apreciar, d’ofici o 
per denúncia dels representants d’altres candidatures. 
El termini per a la subsanació d’aquestes irregularitats 
serà de quaranta-vuit hores.

La proclamació de candidats es produirà el vint-i-setè 
dia després de la convocatòria. No es procedirà a la 
proclamació de les candidatures que incompleixin els 
requeriments establerts en aquesta llei. La publicació 
de les candidatures tindrà lloc mitjançant el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya l’endemà de la seva 
proclamació.

Article 68

Les candidatures només podran modificar-se per tras-
pàs o renúncia d’algun dels seus membres, o com a 
conseqüència de la subsanació prevista a l’Article 67. 
Les baixes que poguessin produir-se es cobriran pels 
candidats successius i pels suplents, si s’escau.

Article 69

1. Els acords de proclamació de candidats poden ser im-
pugnats pels candidats exclosos i pels representants de 
qualsevol candidatura, davant la Jurisdicció contenciós-
administrativa, en un termini màxim de quaranta-vuit 
hores des de la proclamació. El recurs haurà de formular 
totes les al·legacions que estimin oportunes, així com la 
documentació que els doni suport. La interposició del 
recurs, en tot cas, no tindrà efectes suspensoris per a la 
resta del procés electoral.

2. La resolució judicial corresponent es dictarà en el 
termini màxim de dos dies des de la interposició del re-
curs, i adquirirà immediatament caràcter ferm i inapel-
lable, sens perjudici del procediment d’empara davant 
el Tribunal Constitucional. Aquesta resolució satisfarà 
el requisit establert a l’Article 44.1.a) de la Llei Orgàni-
ca del Tribunal Constitucional. L’empara es podrà sol-
licitar en el termini màxim de dos dies, i la resolució 
del Tribunal Constitucional s’haurà de pronunciar en 
els tres dies següents.

Capítol III. Candidatures

Article 62

1. Les llistes de candidats es presentaran per part dels 
respectius representants de candidatura davant la Sindi-
catura Electoral de Catalunya entre el quinzè i el vintè 
dia, tots dos compresos, a partir de la promulgació del 
Decret de convocatòria.

2. L’escrit de presentació farà constar: 

a) Denominació, sigles i símbol d’identificació de la 
candidatura, que no podran modificar-se durant tot el 
procés electoral. No s’acceptaran les denominacions, 
sigles o símbols que puguin induir a confusió amb els 
utilitzats per altres partits o federacions, o que repro-
dueixin o imitin la bandera, logotip o altres símbols de 
Catalunya, dels seus territoris i municipis, i de les seves 
institucions.

b) Noms i cognoms dels candidats i suplents, ordre de 
col·locació en la llista i domicili. En el cas de federaci-
ons o coalicions, es podrà fer constar al costat del nom 
de la persona la identificació més específica del partit o 
federació a què pertanyi, que no podrà concórrer a les 
mateixes eleccions. Igualment, es podrà fer constar al 
costat del nom de cada persona la seva condició d’in-
dependent.

c) Document acreditatiu de l’acceptació de candidatura, 
subscrit per cada candidat, així com de l’acompliment 
del conjunt dels requisits establerts en aquesta llei. 
Aquesta declaració s’acompanyarà amb fotocòpia del 
corresponent Document d’Identitat.

d) Certificació de trobar-se inscrit en el cens electoral 
d’un dels municipis integrats en la circumscripció per 
la què són candidats.

3. Les llistes presentades per partits polítics, federacions 
o coalicions hauran de ser signades pels seus represen-
tants legals, i hauran d’acompanyar certificació de l’acta 
de la reunió del corresponent òrgan de la respectiva 
força política on hagin estat designats els candidats, 
segons estableixin els estatuts de la corresponent for-
mació política.

Les candidatures presentades per agrupacions d’electors 
seran presentades pels seus promotors, el primer firmant 
dels quals en serà el representant.

Article 63

Cap persona podrà ser candidat o suplent en més d’una 
llista. Cap partit o federació que s’integri en una coali-
ció podrà presentar candidatura pròpia. Cap partit, fe-
deració, coalició o agrupació d’electors podrà presentar 
més d’una candidatura.

Article 64

Les llistes de candidats presentades hauran d’incloure 
tants noms com escons a cobrir i, a més, un nombre 
de suplents no inferior a cinc ni superior a deu. Es 
rebutjaran les candidatures que incompleixin aquest 
requisit.
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Article 75

Sens perjudici de les previsions establertes per a l’emis-
sió de vot per correu, la Sindicatura Electoral de Ca-
talunya podrà acordar la constitució de meses electo-
rals mòbils, per a fer efectiu el dret de vot de persones 
internades en establiments hospitalaris, geriàtrics o 
penitenciaris. Amb aquesta finalitat, els responsables 
dels centres comunicaran a la Sindicatura Electoral de 
Catalunya la relació de les persones ingressades que 
desitgin emetre el seu vot, així com les dades personals 
corresponents. Els serveis de la Sindicatura Electoral 
comprovaran la inscripció d’aquestes persones en el 
cens, i procediran a fer arribar als corresponents centres 
un nombre suficient de paperetes i sobres. La Sindica-
tura Electoral disposarà la forma de recollir el vot de 
les persones ingressades i la seva remissió a les Meses 
electorals corresponents.

Article 76

Es fomentarà l’ús de les cabines de votació com a ga-
rantia de la llibertat de vot. Igualment, es distribuiran 
sobres en Braille per facilitar el vot de les persones in-
vidents.

Article 77

El Govern de la Generalitat podrà proposar, quan es 
donin suficients garanties del caràcter secret del vot 
i de la seguretat dels procediments de magatzemat-
ge i transmissió de la informació, la introducció de 
formes de votació electrònica. La verificació de les 
esmentades garanties serà duta a terme per l’Agència 
de Protecció de Dades Personals, l’informe de la qual 
serà preceptiu, i vinculant si té caràcter negatiu. Prèvia 
autorització del Parlament de Catalunya, el Consell 
Executiu podrà adoptar per Decret les corresponents 
determinacions.

Capítol V. Apoderats i interventors

Article 78

El representant de cada candidatura pot atorgar poders 
a qualsevol ciutadà, major d’edat i en plenitud de drets 
civils i polítics, per a actuar com a representant de la 
candidatura en actes i operacions electorals. Aquest po-
der serà atorgat davant de Notari o del Secretari d’una 
Junta Electoral de Zona, que expediran la corresponent 
credencial segons model oficial. Aquesta credencial serà 
suficient per acreditar els apoderats davant els membres 
de les Meses electorals o altres autoritats.

Quan la designació recaigui en funcionari o treballador 
per compte d’altri, aquests tindran dret a un dia de per-
mís retribuït el dia de la votació.

Els apoderats tindran dret a accedir lliurement als locals 
electorals, a examinar el desenvolupament de les opera-
cions de vot i d’escrutini, a formular reclamacions i pro-
testes i a rebre certificacions de les que preveu aquesta 
llei, si no han estat expedides a altres representants o 
apoderats de la candidatura.

Capítol IV. Les paperetes electorals i l’emissió 
del vot

Article 70

La Sindicatura Electoral de Catalunya, un cop procla-
mades les candidatures, aprovarà el model oficial de la 
papereta de vot i del sobre, i n’ordenarà l’edició d’un 
nombre suficient. D’haver-se produït impugnació contra 
l’acte de proclamació de candidats, l’edició de la pape-
reta es retardarà fins a la resolució del recurs.

Si algun grup polític concurrent a les eleccions n’edita, 
la Sindicatura verificarà la seva conformitat i ajustament 
al model oficial.

Article 71

Es donarà preferència a la tramesa a les Delegacions 
Provincials de l’Oficina del Cens Electoral de papere-
tes i sobres per a la seva tramesa als residents absents 
domiciliats a d’altres països.

Article 72

La Sindicatura Electoral de Catalunya assegura la tra-
mesa en nombre suficient de paperetes i sobres a cada 
Mesa electoral, al menys una hora abans de l’inici de 
la votació. Amb aquests efectes, la Sindicatura podrà 
sol·licitar l’oportuna col·laboració de l’Administració de 
la Generalitat.

Article 73

Les paperetes de vot: 

1. Inclouran ordenadament el nom i símbol de cada 
candidatura concorrent, així com el nom dels seus can-
didats, seguits d’una casella en blanc.

2. A continuació de la menció de cada candidatura, en 
els termes de l’apartat anterior, s’inclourà la seva tra-
ducció al llenguatge gràfic accessible per a les persones 
invidents.

3. La papereta de vot i els sobres s’imprimiran en paper 
ecològic.

Article 74 

Els electors podran votar a les oficines de Correus de 
la seva circumscripció electoral, les quals disposaran 
de paperetes i sobres en condicions que garanteixin la 
llibertat i el secret del vot, des de l’inici de la campanya 
electoral fins a dos dies abans de la jornada electoral.

Els electors absents de la seva circumscripció podran 
sol·licitar a les oficines de Correus un certificat de la 
seva inscripció al cens electoral, des de la convocatò-
ria de les eleccions fins a deu dies abans de la jornada 
electoral. En cas d’haver d’anar a l’oficina de Correus a 
rebre la documentació, podran votar allà mateix, en un 
sol acte, fins a dos dies abans de la jornada electoral.

Es permetrà el vot per correu dels residents absents a 
les seus de les comunitats catalanes a l’exterior, tal com 
estan reconegudes per la Generalitat, a més de les am-
baixades i els consolats espanyols.
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Si tampoc s’hagués pogut constituir la Mesa per aquest 
procediment, se’n donarà constància a la Junta Electo-
ral de Zona, que convocarà novament la votació en les 
quaranta-vuit hores següents.

Article 82

A cada Mesa hi haurà una urna per a cadascuna de 
les votacions que tinguin lloc, i una cabina de votació. 
Aquesta ha de permetre aïllar l’elector de la visió de les 
altres persones presents.

A l’interior de la cabina hi haurà un nombre suficient 
de paperetes i sobres electorals, conformes al model 
establert, per als electors que desitgin fer-ne ús. En cas 
que durant la jornada hi hagués manca d’algun d’aquests 
elements, el President ho posarà en coneixement de la 
Junta Electoral de Zona, que hi proveirà.

Article 83

Un cop constituïda la Mesa, President i Vocals reben els 
talons acreditatius dels interventors, que confrontaran 
amb els que obrin en el seu poder. En cas de no confor-
mitat, o de dubtes sobre l’autenticitat de l’acreditació, 
la Mesa pot donar possessió als interventors que ho sol-
licitin, fent-ho constar en l’Acta corresponent, juntament 
amb les reserves que estimin oportunes.

En cas d’haver-hi més d’un interventor d’una mateixa 
candidatura, el President donarà possessió només al 
primer arribat.

Els talons de designació seran units a l’acta de la vota-
ció, mentre que els interventors conservaran les respec-
tives acreditacions. Si no s’haguessin rebut les correspo-
nents acreditacions, els talons seran incorporats a l’acta.

Si algun interventor fa acta de presència un cop rea-
litzades les anteriors operacions, no prendrà possessió 
del seu càrrec, però podrà votar en l’esmentada Mesa.

Article 84

Constituïda la Mesa, se n’estendrà acta, signada pel Pre-
sident, els Vocals i els interventors, de la que se’n lliu-
rarà còpia als representants de candidatura, apoderats 
o interventors que ho sol·licitin. L’acta inclourà relació 
nominal de les persones que integren la Mesa i dels 
interventors, senyalant la candidatura representada per 
cadascun d’ells. Si el President rebutgés o retardés el 
lliurament de l’acta, els interessats poden presentar la 
corresponent protesta per escrit, en exemplar duplicat i 
signada. Una còpia s’incorporarà a l’acta, mentre l’altra 
haurà de ser tramesa pel signant a la Junta Electoral 
competent per a l’escrutini general.

Capítol VII. Votació

Article 85

Emesa l’acta de constitució de la Mesa, la votació s’ini-
ciarà a les nou hores, que continuarà sense interrupcions 
fins a les vint-i-dues hores. El President anunciarà l’inici 
amb les paraules «Comença la votació».

Article 79

El representant de cada candidatura té dret a designar, 
fins a tres dies abans de l’elecció, dos interventors per 
cada Mesa electoral, mitjançant l’expedició de creden-
cials per talonari, amb data i firma del nomenament.

Les fulles talonàries es dividiran en quatre parts: una, 
com a matriu que conservarà el representant; una sego-
na, com a credencial acreditativa de l’interventor; les 
altres dues seran trameses a la Junta Electoral de Zona, 
que en farà arribar una a la Mesa corresponent a la 
secció censal on està inscrit l’interventor, per a la seva 
exclusió, i una altra per a la Mesa electoral de què for-
marà part. La remissió a les Juntes Electorals de Zona 
es realitzarà el tercer dia anterior a les eleccions, i les 
Juntes remetran les respectives certificacions a les Me-
ses electorals amb l’antelació suficient per a ser tingudes 
en el moment de constitució de les Meses.

Només podran ser designats com a interventors ciuta-
dans majors d’edat inclosos en el cens electoral.

Quan la designació recaigui en funcionari o treballador 
per compte d’altri, tindrà dret el dia de la votació i l’en-
demà als permisos previstos per la Llei per als membres 
de les Meses electorals.

Article 80

Els interventors emetran el seu vot en la Mesa davant la 
qual estiguin acreditats. Un interventor de cada candi-
datura podrà participar en les deliberacions de la Mesa, 
amb veu i sense vot, i podrà exercir-hi els drets previstos 
per la llei.

Els interventors d’una mateixa candidatura poden subs-
tituir-se recíprocament. Un apoderat pot realitzar les 
funcions atribuïdes als interventors, en el supòsit que 
la seva candidatura no en tingués.

Capítol VI. Meses electorals

Article 81

El President, els Vocals i els respectius suplents, si n’hi 
haguessin, es reuniran a la seu de la Secció electoral una 
hora abans de l’inici de les votacions. En cas d’absència, 
el President és substituït pels corresponents suplents, 
per ordre de designació, i pels Vocals. L’absència d’un 
Vocal es cobrirà pel seu suplent.

La constitució de la Mesa requereix la presència de 
President i dos Vocals. De no poder-se constituir per 
incompliment d’aquest requisit, els membres presents, 
els suplents o, en el seu defecte, l’autoritat governativa 
emetran i subscriuran una declaració dels fets esde-
vinguts, que remetran a la Junta Electoral de Zona per 
correu certificat, a la vegada que per telèfon, telègraf o 
correu electrònic.

En aquest cas, la Junta Electoral de Zona designa lliu-
rement els membres de la Mesa, nomenament que pot 
recaure en qualsevol elector inscrit en el cens de la Sec-
ció. A la vegada, en dóna compte al Ministeri Fiscal, 
per a l’esclariment de responsabilitats.
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ran la inscripció de l’elector en el cens i la correspon-
dència de les dades censals amb el document d’iden-
tificació de l’elector. L’elector donarà al President el 
sobre de votació tancat, el qual el dipositarà dins la 
urna pronunciant el nom de l’elector seguit de l’expres-
sió «Ha votat».

Els Vocals i interventors podran prendre nota del nom 
de l’elector, o senyalar-lo en la llista d’electors de què 
disposin. L’elector té dret a comprovar la correcta trans-
cripció del seu nom.

Els electors que no puguin llegir o que per defecte físic 
no puguin votar per ells mateixos, poden fer-se acom-
panyar dins de la cabina per una persona de la seva 
confiança.

Article 90

1. El President de la Mesa té l’autoritat exclusiva per a 
assegurar el compliment de la Llei dins del local, per 
a assegurar la llibertat dels electors i per a mantenir-hi 
l’ordre. Vetlla per a què l’entrada al local estigui sempre 
lliure i accessible. Amb aquesta finalitat, pot requerir de 
les forces de seguretat l’auxili necessari.

2. Els membres de les Meses electorals no poden ésser 
detinguts durant la jornada de vot, excepte en cas de 
flagrant delicte.

3. Les Meses electorals han de comptar en tot moment 
amb la presència de com a mínim dos dels seus mem-
bres.

Article 91

Només tenen dret a entrar als locals de les Seccions 
Electorals els electors; els representants i membres de 
les candidatures, així com els apoderats i interventors; 
els notaris, per a donar fe d’actes relacionats amb l’elec-
ció; els agents de les forces de seguretat que el President 
hagi requerit; els membres de l’administració electoral i 
els Jutges d’Instrucció i els seus delegats; i les persones 
delegades per l’Administració per a rebre informació 
sobre els resultats de l’escrutini.

No s’admetrà la realització de propaganda electoral 
dins de les seccions ni en les seves immediacions, ni 
la formació o presència de grups que puguin entorpir, 
dificultar o coaccionar el lliure accés dels electors als 
locals de la Secció i la lliure emissió de vot. El Presi-
dent pot autoritzar la presència de professionals dels 
mitjans de comunicació, que realitzaran les seves acti-
vitats professionals amb la menor afectació possible al 
desenvolupament del procés de votació. La presència de 
persones que realitzin estudis sobre la intenció de vot 
dels electors o sobre el vot emès haurà de comunicar-se 
al President de la Mesa, que prendrà les disposicions 
necessàries per a què aquestes activitats no afectin el 
procés de votació, i en tot cas tindran lloc fora del local 
de la Secció electoral.

Article 92

Els notaris poden donar fe dels actes relacionats amb 
el procés electoral, sense necessitat d’autorització espe-
cial, en l’àmbit de tota la província. Durant la jornada 

La votació només podrà suspendre’s per causa de força 
major, i sota la responsabilitat del President de la Mesa, 
que ho acordarà per escrit raonat, del que se’n lliurarà 
immediatament còpia a la Sindicatura Electoral de Ca-
talunya, que comprovarà les circumstàncies al·legades 
i exigirà les responsabilitats que se’n puguin derivar.

En cas de suspensió de la votació, els vots emesos fins 
aquell moment seran destruïts sense ser escrutats, ex-
trem que es farà constar en l’escrit esmentat a l’apartat 
anterior.

Article 86

Quan el President apreciï durant la votació la manca 
d’algun dels elements necessaris per a la votació, podrà 
ordenar-ne la interrupció, donant-ne compte a la Junta 
Electoral de Zona per a subministrar els elements que 
manquin. La votació es prorrogarà per tant de temps 
com hagi estat suspesa la votació.

Article 87

El dret a votar s’acredita per la inscripció en els exem-
plars certificats de les llistes del cens, o per la corres-
ponent certificació, i, en tot cas, document acreditatiu 
de la identitat de l’elector, com document d’identitat, 
passaport, permís de conduir que n’inclogui fotografia, 
o altres admesos en dret. En el cas d’estrangers a qui 
hagi estat reconegut el dret de vot, addicionalment, la 
tarja de residència.

Els exemplars certificats de les llistes del cens inclou-
ran només els ciutadans que hagin arribat a la majoria 
d’edat en la data de la votació.

Quan, malgrat l’exhibició dels documents, hi hagi dub-
tes a la Mesa sobre la identitat d’un elector, es prendrà 
resolució per majoria. En tot cas es donarà compte als 
Tribunals per a les corresponents responsabilitats en cas 
que es produís usurpació.

La certificació censal, acreditativa de la inscripció d’un 
ciutadà en el cens electoral, es regirà pel que disposi la 
Junta Electoral Central.

Article 88

Les possibles Meses Electorals mòbils previstes en 
l’Article 75 d’aquest Títol es constituiran en la seu de 
la Junta Electoral de Zona que pertoqui; els hi seran 
aplicables les normes relatives a la constitució i funci-
onament de les Meses Electorals.

La Sindicatura Electoral de Catalunya farà arribar a 
aquestes meses la relació de persones que hagin expres-
sat la seva voluntat de votar, a la vegada que remetrà la 
corresponent comunicació a les Meses corresponents 
a aquests electors la corresponent relació, de cara a la 
seva exclusió. En cada un dels establiments previstos 
participarà en les activitats de la Mesa un directiu de 
l’establiment, que cooperarà en l’adequada identificació 
de cada elector.

Article 89

El vot és secret. Cada elector s’identificarà davant del 
President de la Mesa; els Vocals i interventors verifica-
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el que inclogui modificacions, afegits o tatxades. Si un 
sobre inclou més d’una papereta, però només hi hagues-
sin indicacions d’una de les candidatures presentades, 
es computarà com un sol vot vàlid a aquesta.

Article 98

Serà considerat vot en blanc aquell que no inclogui pa-
pereta electoral, i aquell on no s’hagi indicat cap can-
didatura.

Article 99

Acabat el recompte, es confrontarà el total de sobres 
amb el de votants. El President demanarà si hi ha al-
guna objecció; d’haver-n’hi, es resoldran per majoria. 
A continuació anunciarà el resultat en veu alta, especi-
ficant el nombre d’electors censats, el de certificacions 
censals aportades, el de votants, el de paperetes nul-
les, el de vots en blanc i el de vots obtinguts per cada 
candidatura.

Les paperetes corresponents als vots emesos seran des-
truïdes en presència dels assistents, excepte aquelles a 
què s’hagi negat validesa o que hagin estat objecte de 
reclamació, que s’uniran a l’acta i s’arxivaran amb ella, 
rubricades pels membres de la Mesa.

Article 100

La Mesa farà públics els resultats de manera immedia-
ta, exhibint a l’exterior de la Secció electoral les dades 
expressades a l’Article anterior. Una còpia de l’acta serà 
lliurada als representants de les candidatures que ho sol-
licitin; en la seva absència, als corresponents interven-
tors, apoderats o candidats. En tot cas, cada candidatura 
rebrà una sola còpia de l’acta.

Igualment, es lliurarà una còpia de l’acta al represen-
tant de l’Administració, als sols efectes de facilitar la 
informació provisional d’avenç de resultats per part del 
Govern.

Article 101

Un cop realitzades les anteriors operacions, el Presi-
dent, els Vocals i els Interventors de la Mesa signaran 
l’Acta de la sessió, expressant detalladament totes les 
dades de l’acta d’escrutini, així com una breu consig-
nació de les reclamacions i protestes formulades i les 
corresponents resolucions adoptades per la Mesa, amb 
els vots particulars si s’escau. Igualment, qualsevol in-
cident dels previstos a l’Article 93. Tots els represen-
tants de les llistes i membres de les candidatures, això 
com els Interventors i Apoderats, tenen dret a rebre 
una còpia de l’acta, que els serà expedida de manera 
immediata i gratuïta.

Article 102

La Mesa procedirà a continuació a la preparació de la 
documentació electoral, que es distribuirà en tres so-
bres. En el primer dels sobres es contindrà l’expedient 
electoral, integrat per: 

a) Original de l’acta de constitució de la Mesa.

b) Original de l’acta de la sessió.

electoral, estaran a disposició dels partits, coalicions, 
federacions i agrupacions d’electors, en el seu domicili 
o en el lloc on realitzin habitualment les seves activitats.

Article 93

Tot incident que s’hagi produït durant la jornada elec-
toral i hagi afectat l’ordre en el local de la Secció, serà 
indicat en l’Acta de la Sessió, així com el nom i cog-
noms de les persones que l’hagin provocat.

Article 94

A les vint-i-dues hores, el President anunciarà que con-
clou la votació. Si algun dels electors que es trobessin 
dins del local no hagués votat encara, el President au-
toritzarà que ho facin. Es procedeix al tancament del 
local.

A continuació, el President introduirà a la urna els so-
bres amb les paperetes emeses per correu i les trameses 
per les Meses Electorals mòbils, verificant en tot cas la 
inscripció dels electors en les llistes del cens.

Finalment, votaran els membres de la Mesa i els in-
terventors, fent-se constar a la llista dels electors de la 
Secció el nombre d’interventors que voten, tot i trobar-
se inscrits en el cens d’altres Seccions, que quedaran 
també indicades.

Capítol VIII. Escrutini

Article 95

Acabada la votació, té lloc immediatament l’escrutini, 
que és públic, i no es suspendrà, encara que concorrin 
diverses eleccions. El President ordenarà l’expulsió de 
la Secció de les persones que, de qualsevol manera, per-
torbin o dificultin l’escrutini dels vots emesos.

En cas de coincidència de vàries eleccions, s’escrutaran 
segons l’ordre que fixa la legislació general.

Article 96

L’escrutini es realitza extraient d’un en un els sobres de 
la urna, i llegint en veu alta el nom de la candidatura 
senyalada per l’elector. Acte seguit, cada papereta serà 
mostrada als vocals, interventors i apoderats. En l’es-
crutini dels vots es comptaran, en primer lloc, els vots a 
les candidatures, a partir dels quals es farà l’assignació 
dels nombres d’escons segons la quota i el procediment 
establert a la Llei, i, a continuació, es comptaran les 
preferències per candidats individuals.

Els representants i membres de les candidatures, així 
com els notaris presents en l’exercici de les seves fun-
cions, poden expressar dubtes sobre el contingut d’una 
determinada papereta; en tal cas, se’ls permetrà que 
l’examinin.

Article 97

Serà considerat nul el vot emès en papereta o sobre di-
ferent de l’oficial; l’emès en papereta sense sobre; el que 
inclogui indicacions a més d’una de les candidatures; 
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Article 106

La sessió s’inicia amb la lectura per part del Secretari 
de les disposicions legals relatives a l’acte. A continua-
ció, el personal al servei de la Sindicatura procedeix a 
l’obertura dels sobres descrits a l’Article 102 d’aquesta 
llei, sota la denominació de sobres primers.

De faltar el corresponent sobre, o si el contingut resultés 
ser incomplet, es suplirà amb el tercer sobre, esmentat 
a l’Article 104. En el seu defecte, es podran utilitzar les 
còpies de les actes de la sessió que puguin ser aporta-
des per representants o apoderats de les candidatures. 
Si les còpies aportades no concordessin, no es tindran 
en compte.

Si en alguna Mesa les còpies de les actes no concordes-
sin, o si el nombre de vots excedís del d’electors, segons 
llistes del cens, i les certificacions censals presentades, 
salvat el vot dels interventors, la Sindicatura tampoc les 
tindrà en compte, excepte que hi hagués un manifest 
error material, fàctic o aritmètic, que serà subsanat per 
la Sindicatura.

El Secretari de la Sindicatura donarà compte dels re-
sums de la votació de cada Mesa, que seran registrats 
en els corresponents equips de càlcul i processament 
de dades, equips que necessàriament hauran de deixar 
constància documental de les anotacions fetes.

La Sindicatura Electoral pot acordar dividir-se en Sec-
cions, per a procedir amb major eficàcia a l’operació de 
còmput. En tal cas, actuaran com a Secretaris de les 
diverses Seccions el Secretari de la Sindicatura i els 
Vocals que es designin, a proposta del President.

Article 107

Durant l’escrutini, la Sindicatura no pot anular actes ni 
vots, havent de limitar-se a comprovar sense discussió 
el recompte i la suma dels vots admesos a les correspo-
nents Meses, segons consti en les actes o en les còpies 
de les actes, excepte en els casos de manifestos errors 
fàctics, materials o aritmètics. Els representants o apo-
derats de les candidatures no poden formular protestes 
o reclamacions, excepte observacions puntuals relatives 
a l’exactitud de les dades llegides.

Article 108

L’acte de l’escrutini general no es pot interrompre. No 
obstant, transcorregudes dotze hores des del seu inici, 
es pot acordar suspendre l’acte fins a l’endemà. La sus-
pensió no pot interrompre el còmput dels vots corres-
ponents a una determinada Secció. L’escrutini acabarà, 
com a màxim, el sisè dia després de les eleccions.

Article 109

Finalitzat l’escrutini, la Sindicatura Electoral n’aixecarà 
acta, que contindrà per a cada circumscripció els resul-
tats següents: 

a) Nombre d’electors.

b) Nombre de votants.

c) Nombre de vots nuls.

c) Els documents a què aquesta faci referència, especi-
alment la llista numerada de votants i les paperetes a 
què s’hagi negat validesa o que hagin estat objecte de 
reclamació.

d) La llista del cens electoral utilitzada.

e) Les certificacions censals aportades.

El segon i el tercer sobre contindran còpies de les actes 
de constitució de la Mesa i de la sessió.

Completats els sobres i tancats, el President, els Vocals 
i els interventors els signaran, de tal manera que les 
signatures cobreixin la part del sobre per on serà obert.

Article 103

El President i els Vocals, i els interventors que ho de-
sitgin, es traslladaran a la major brevetat a la seu del 
Jutjat de Primera Instància o de Pau que correspongui 
a la ubicació de la Secció Electoral, on dipositaran els 
sobres primer i segon. Les forces de seguretat prestaran 
la cooperació necessària per al desplaçament de la Mesa 
en condicions de rapidesa i seguretat.

Identificats els membres de la Mesa, lliuraran al Jutge 
els sobres primer i segon; el Jutge n’expedirà el cor-
responent rebut, on es farà constar el dia i hora de la 
recepció. En un període màxim de dotze hores, el Jutge 
es desplaçarà personalment a la seu de la Junta Electoral 
que hagi de dur a terme l’escrutini, on lliurarà els pri-
mers sobres, rebent-ne un rebut detallat. Amb aquesta 
finalitat, les Juntes Electorals adoptaran les mesures 
necessàries per a facilitar el desplaçament dels Jutges.

Els segons sobres quedaran arxivats al Jutjat de Primera 
Instància o de Pau corresponent, quedant a la disposició 
de la Sindicatura Electoral en les operacions d’escrutini 
general, i dels Tribunals competents en els processos 
contenciós-electorals.

Article 104

El tercer sobre serà lliurat personalment al funcionari 
del Servei de Correus que es personarà a la Mesa elec-
toral per a recollir-lo. Un Vocal, al menys, custodiarà 
personalment el tercer sobre fins a la compareixença 
del funcionari de Correus, per la qual raó romandrà 
el temps necessari a la corresponent Secció electoral. 
Els Serveis de Correus faran arribar l’endemà tots els 
tercers sobres a la Sindicatura Electoral.

Article 105

L’escrutini general tindrà lloc el tercer dia següent al de 
la votació. El realitzarà la Sindicatura Electoral de Cata-
lunya en acte públic i únic. S’iniciarà a les deu del matí; 
de no estar presents la meitat més un dels seus membres, 
la constitució quedarà ajornada fins a les dotze hores, 
moment en què la reunió tindrà lloc, sigui quin sigui el 
nombre de concurrents.

La Sindicatura es constituirà en la seva seu, en presèn-
cia dels representants de les candidatures. S’expedirà 
acta de la constitució, que serà signada pels seus vocals 
i pels representants de les candidatures.
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L’acta serà signada pel President i el Secretari de la Sin-
dicatura Electoral, i se n’expediran tres exemplars.

La Sindicatura conservarà en el seu arxiu un dels tres 
exemplars, remetent el segon al Parlament de Cata-
lunya i el tercer a la Junta Electoral Central, que en 
un termini màxim de trenta dies procedirà a publicar 
els resultats en el Boletín Oficial del Estado. Els ser-
veis del Parlament de Catalunya ordenaran la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

La Sindicatura Electoral de Catalunya lliurarà còpies 
certificades de l’acta d’escrutini general als represen-
tants de les candidatures que ho sol·licitin. Igualment 
expedirà als electes les credencials de la seva procla-
mació. Còpies i credencials poden ser trameses als in-
teressats a través dels representants de les candidatures, 
si així ho acorda expressament la Sindicatura Electoral.

Article 112

En el moment de prendre possessió del seu càrrec, els 
electes han de jurar o prometre acatament a la Consti-
tució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així com 
acreditar que reuneixen els altres requisits establerts en 
la normativa vigent.

Article 113

Els acords de proclamació d’electes per part de la Sin-
dicatura Electoral de Catalunya poden ser objecte de 
recurs contenciós– electoral. El procediment, terminis 
i efectes d’aquest procediment són els que estableix la 
Llei Orgànica del Règim Electoral General.

Títol V. Despeses i Subvencions electorals

Capítol 1. Despeses electorals

Article 114

Totes les candidatures tindran un administrador elec-
toral, responsable de tots els seus ingressos i despeses, 
i de la corresponent comptabilitat.

Cada candidatura tindrà un compte electoral únic. No 
es podran abonar despeses electorals en metàl·lic, ni a 
càrrec d’altres comptes bancaris diferents de l’establert 
i declarat davant la Sindicatura Electoral. No es perme-
tran aportacions amb finalitats electorals procedents del 
finançament ordinari dels partits polítics ni de fundaci-
ons o organitzacions que hi estiguin vinculades.

Article 115

Pot ser designat com a administrador electoral qual-
sevol persona major d’edat i en plenitud de drets civils 
i polítics. Els representants de les candidatures poden 
acumular la condició d’administrador. Els candidats no 
poden ser administradors electorals.

Article 116

La comptabilitat es regirà, en tot cas, per les regles i 
principis que fixa el Pla General de Comptabilitat.

d) Nombre de vots en blanc.

e) Nombre de vots a candidatures.

f) Nombre de vots de cada candidatura.

g) Llista dels candidats elegits per cada candidatura en 
l’ordre en què els hagin estat adjudicats els escons, po-
sant al capdamunt els candidats que hagin estat elegits 
pels vots preferents, en ordre descendent pel nombre de 
vots obtinguts, i a continuació els qui hagin estat elegits 
segons l’ordre en què apareguin a la llista. A continu-
ació s’indicaran els candidats que hagin obtingut un 
nombre de vots preferents superior al 5% dels vots de 
la candidatura però que no hagin estat elegits, en ordre 
descendent pel nombre de vots obtinguts.

Igualment s’estendrà un acta de la pròpia sessió, fent-hi 
constar totes les incidències que hagin pogut sorgir du-
rant l’escrutini. Totes dues actes s’estendran per triplicat 
i seran signades pel President, els Vocals i el Secretari 
de la Sindicatura, i pels representants i apoderats gene-
rals de les candidatures.

Article 110

Els representants i apoderats de les candidatures dispo-
sen d’un termini d’un dia per a formular reclamacions, 
que només podran referir-se a incidències recollides en 
les actes de sessió de les Meses Electorals o a l’acta de 
sessió d’escrutini de la Sindicatura Electoral. La Sin-
dicatura resoldrà les reclamacions en un dia per escrit, 
comunicant-ho immediatament als representants i apo-
derats de les candidatures.

Aquesta resolució pot ser recorreguda davant la pròpia 
Sindicatura Electoral en el termini d’un dia. L’endemà 
de la presentació del recurs, la Sindicatura Electoral de 
Catalunya remetrà l’expedient, juntament amb el seu 
informe, a la Junta Electoral Central; aquesta remissió 
serà immediatament notificada als representants de les 
candidatures concurrents, per a què puguin comparèixer 
en el termini d’un dia davant la Junta Electoral Central. 
Aquesta resoldrà després d’haver sentit les parts durant 
un termini no superior a dos dies, en el termini màxim 
d’un dia més. D’aquesta resolució donarà trasllat a la 
Sindicatura Electoral de Catalunya, per a procedir a la 
proclamació dels electes.

Article 111

Si no hi haguessin reclamacions, o, d’haver-n’hi, un cop 
aquestes hagin estat resoltes en els termes establerts a 
l’Article anterior, la Sindicatura Electoral de Catalu-
nya procedirà l’endemà a la proclamació dels electes; 
a aquests efectes, de ser necessari utilitzar la xifra de 
vots vàlids, aquesta serà igual al total de vots emesos a 
candidatura més el total dels vots en blanc.

L’acta de proclamació mencionarà de manera expressa 
el nombre total d’electors, el nombre de votants, els vots 
obtinguts per cada candidatura, els vots en blanc, els vots 
nuls, els escons corresponents a cada candidatura, i la 
relació nominal dels electes. S’indicaran igualment les 
reclamacions i protestes formulades davant la Sindica-
tura Electoral, la seva resolució, el recurs davant la Junta 
Electoral Central, si s’escau, i la corresponent resolució. 
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de materials de campanya realitzada per la corresponent 
candidatura.

Article 125

Les reclamacions de quantitats corresponents a despe-
ses electorals que no s’hagin comunicat als adminis-
tradors electorals en els cinquanta dies següents a la 
votació es consideraran nul·les. Amb causa justificada, 
la Sindicatura Electoral de Catalunya pot autoritzar-ne 
excepcions.

Article 126

Les aportacions als comptes bancaris esmentats en els 
Articles precedents s’atindran a les següents regles: 

a) Seran sempre nominals, acreditant-se en l’acte d’im-
posició el nom, domicili i número de Document d’Iden-
titat o passaport, que hauran de ser exhibits a l’empleat 
corresponent de l’entitat bancària. La identitat dels do-
nants constarà en un registre públic.

b) Tindran un import màxim comparable a l’establert 
per a les aportacions als partits.

c) No s’admetrà l’ingrés d’aportacions en nom o per 
compte d’empreses o Administracions públiques, ni 
d’empreses privades amb contractes en vigor amb admi-
nistracions públiques. S’exceptuen d’aquesta prohibició 
els partits polítics.

Article 127

Les aportacions realitzades a campanyes electorals po-
dran desgravar en l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques, en els termes i quanties previstos per la 
legislació fiscal.

Capítol II. Subvencions electorals

Article 128

La Generalitat subvencionarà, en els termes i amb els 
límits que estableix aquesta Llei, les despeses electo-
rals en què hagin incorregut els partits, federacions i 
coalicions.

Podran obtenir subvenció pública electoral els partits 
que hagin rebut representació parlamentària i els que, 
no havent-ne rebut, hagin obtingut més del 2% dels vots 
vàlids en el conjunt de Catalunya o hagin superat el 
llindar del 3% en una circumscripció. L’import de les 
subvencions es determinarà a partir del nombre de vots 
obtinguts i del nombre d’escons assignats.

Article 129

La Generalitat subvencionarà les despeses electorals de 
les candidatures, d’acord amb les següents regles: 

a) Divuit mil cinc-cents euros per cada escó obtingut.

b) Setanta cèntims d’euro per cada vot obtingut per les 
candidatures corresponents a partits, federacions o co-
alicions que hagin obtingut algun escó.

Article 117

Els administradors electorals seran designats pels òr-
gans corresponents en el termini comprès entre el cin-
què dia i el desè dia posteriors a la convocatòria de les 
eleccions.

Article 118

Entre els dies dotzè i setzè posteriors a la convocatòria 
de les eleccions, l’administrador electoral de cada can-
didatura presentarà a la Sindicatura Electoral un pressu-
post de campanya electoral, que designarà els comptes 
bancaris oberts per a la recaptació de fons i inclourà 
necessàriament un pla de mitjans de comunicació, a 
la Sindicatura de Comptes i a la Sindicatura Electoral 
abans de l’inici de la campanya electoral; aquesta pre-
sentació pot donar lloc a suggeriments de modificació 
per part de la Sindicatura Electoral i constitueix un re-
quisit necessari per a la percepció de tota subvenció 
electoral. El pressupost i els estats comptables que in-
clogui s’atindran, en tot cas, a les regles del Pla general 
de comptabilitat.

Article 119

Les despeses de campanya electoral dels partits, federa-
cions i coalicions tindran un límit màxim proporcionat 
al nombre d’habitants de cada circumscripció.

Article 120

Tots els fons destinats a cobrir les despeses electorals, 
sigui quin sigui el seu origen, s’ingressaran als comptes 
esmentats a l’Article 118. Totes les despeses es pagaran 
amb càrrec als mateixos.

Article 121

En cas que una candidatura presentada no fos procla-
mada o es retirés abans de les eleccions, les imposicions 
realitzades en els seus comptes seran restituïdes per part 
dels partits, federacions o coalicions corresponents. Les 
corresponents operacions bancàries seran comunicades 
a la Sindicatura Electoral de Catalunya.

Article 122

Si el pressupost de campanya previst a l’Article 118 su-
perés els límits màxims fixats a l’Article 119, la Sindica-
tura Electoral ordenarà al representant de la candidatura 
la seva correcció.

Article 123

Els administradors electorals i les persones que desig-
nin són els responsables de les quantitats ingressades i 
de la seva aplicació a les finalitats contemplades en el 
pressupost de campanya.

Article 124

Acabada la campanya electoral, els saldos resultants 
dels corresponents comptes bancaris només podran em-
prar-se per a cobrir, durant els noranta dies següents a 
la votació, despeses de campanya prèviament contretes. 
S’exceptua la seva aplicació a la recollida i eliminació 
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A aquests efectes, els Ajuntaments comunicaran a la 
Sindicatura Electoral de Catalunya, en els trenta dies 
següents a la jornada de la votació, l’import i la respon-
sabilitat editorial dels materials de campanya retirats 
pels corresponents serveis de neteja.

3. La Sindicatura Electoral de Catalunya comunicarà 
al Govern, en el termini de quinze dies a comptar de 
la recepció de l’informe de la Sindicatura de Comptes, 
les quanties de les subvencions corresponents a cada 
candidatura, per a procedir a la tramitació del pagament 
que correspongui.

Disposició addicional 1ª

En les eleccions al Parlament de Catalunya, les juntes 
electorals provincials previstes per la LOREG seran 
substituïdes per les Juntes electorals de circumscripció.

Disposició addicional 2ª

La composició comarcal de les circumscripcions 
s’adaptarà a la de les vegueries en el moment en que 
aquestes estiguin aprovades per la corresponent llei del 
Parlament.

Disposició transitòria

Si aprovada aquesta llei es convoquessin eleccions sense 
temps per a complir el que es preveu en l’article 18, el 
Parlament de Catalunya posarà a disposició de la Sin-
dicatura els mitjans personals i materials necessaris per 
a l’exercici de les seves funcions.

Barcelona, gener de 2009

Proposició	de	llei	de	modificació	de	
l’apartat	4	de	l’article	14	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. 202-00082/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66536).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.02.2010 al 22.02.2010).

Finiment del termini: 23.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2010.

Aquestes quantitats seran actualitzades, tenint en comp-
te l’evolució del cost de la vida, per ordre, en els cinc 
dies següents a la convocatòria electoral.

Article 130

1. La Generalitat concedirà bestretes a les candidatures 
que ho sol·licitin, a càrrec de la subvenció post-electoral 
que els pugui correspondre, i que no podran excedir 
del cinquanta per cent de la subvenció obtinguda pel 
corresponent partit, federació o coalició en l’anterior 
elecció del Parlament de Catalunya.

2. La sol·licitud s’adreçarà a la Sindicatura Electoral 
de Catalunya i s’haurà de realitzar entre els dies vintè i 
vint-i-dosè posteriors a la convocatòria. L’Administració 
posarà les corresponents quantitats a disposició dels res-
pectius administradors electorals a partir del dia trentè 
posterior a la convocatòria electoral.

Article 131

Les despeses electorals es tancaran cent dies després de 
la jornada electoral. Les candidatures que tinguin dret 
a obtenir subvenció presentaran la corresponent liqui-
dació a la Sindicatura de Comptes. Aquesta liquidació 
haurà d’anar acompanyada per un informe de confor-
mitat emès per un auditor registrat.

Article 132

En el termini de trenta dies a comptar de la presenta-
ció davant la Sindicatura de Comptes, aquesta podrà 
demanar els informes i aclariments suplementaris que 
estimi necessaris.

Article 133

L’informe de la Sindicatura de Comptes serà tramès a la 
Sindicatura Electoral, la qual, basant-se en aquest infor-
me, proposarà al Govern de la Generalitat l’abonament 
de les quantitats que corresponguin. Se’n descomptaran, 
si correspon, les sancions imposades per excessos en 
les despeses i per aportacions privades il·legals, per un 
import fins al doble de la quantitat il·legal, així com les 
despeses derivades de la recollida de la publicitat electo-
ral. La Sindicatura Electoral podrà retirar la subvenció 
als partits que no compleixin les normes de retiment 
de comptes.

Article 134

1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, en un ter-
mini de deu dies des de la recepció de l’informe de 
la Sindicatura de Comptes, examinarà l’ajustament 
entre les quantitats acreditadament gastades per cada 
candidatura i la previsió efectuada en els termes de 
l’Article 118.

2. La subvenció post-electoral correspondrà a la me-
nor d’aquestes dues quantitats, de la qual es deduiran 
l’import de la bestreta que la corresponent candidatura 
hagi rebut, i l’import dels costos de retirada de la seva 
propaganda electoral, acreditats pels corresponents 
Ajuntaments.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

N. de la R.: Aquest acord anul·la el publicat en el BOPC 
617, de 25 de gener de 2010, a la pàg. 28.

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

Esmenes presentades
Reg. 66106 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJD, 16.02.2010

Esmenes presentades pel 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 (reg. 66106)

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 dóna suport al Govern en 
la seva persistència en la petició de reforços de jutges, 
davant el Consell General del Poder Judicial, per als 
jutjats contenciosos administratius de Barcelona.»

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	Oficina	de	Treball	de	la	Generali-
tat	a	Castelldefels	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-02517/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CTICT, 17.02.2010

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. 
65116)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar duent a terme les gestions i els 
contactes necessaris amb l’Ajuntament de Castelldefels 
per aconseguir augmentar i millorar el servei a aque-
lles persones que necessiten suport per cercar ocupació, 
ja sigui a través de la formació, de l’acompanyament 
i l’orientació laboral, així com la possibilitat que els 
ciutadans i les ciutadanes puguin fer tràmits i gestions 
d’una manera cada vegada més directa a Castelldefels 
(Baix Llobregat).»
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	norma-
lització	lingüística	als	òrgans	judicials
Tram. 250-02558/08

Esmenes presentades
Reg. 66105 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJD, 16.02.2010

Esmenes presentades pel 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 (reg. 66105)

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 dóna suport al Govern en 
la seva tasca per incrementar l’ús del català dins del 
món judicial fins a assolir la seva completa normalit-
zació, prosseguint i incrementant els programes amb la 
Secretaria de Política Lingüística.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	CEIP	Bora	Gran,	de	Serinyà	
(Pla	de	l’Estany)
Tram. 250-02584/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	consultori	mèdic	a	la	zona	
de	Llevant	de	Cambrils	(Baix	Camp)
Tram. 250-02591/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	de	la	xarxa	de	camins	de	l’Argentera	
(Baix	Camp)
Tram. 250-02594/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	servei	de	
pediatria	al	baix	Maresme
Tram. 250-02600/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	la	senyalització	vertical	de	la	ronda	
de	Sant	Sadurní	d’Anoia	(Alt	Penedès)
Tram. 250-02601/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	remodelació	i	ampliació	del	CEIP	Gi-
ronella	durant	el	2010
Tram. 250-02598/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66249) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 66486).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.02.2010 al 23.02.2010).

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.02.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	solució	
de	les	deficiències	del	CEIP	Parc	de	Sa-
ladar,	d’Alcarràs	(Segrià)
Tram. 250-02604/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	normalit-
zació	lingüística	del	mercat	de	la	jogui-
na	i	dels	jocs	infantils
Tram. 250-02605/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

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

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 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Fascicle tercer
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

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

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 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	classifi-
cació	de	la	fusta	procedent	dels	boscos	
de	pi	roig	del	Pallars	Sobirà
Tram. 250-02606/08

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 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

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

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 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.
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3.10.25.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	realitza-
ció	d’exàmens	de	recuperació	al	setem-
bre	pels	alumnes	de	batxillerat
Tram. 250-02613/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

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

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 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	de	suport	al	sector	porcí
Tram. 250-02611/08

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 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.
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3.10.25.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	estació	depuradora	d’ai-
gües	residuals	a	Bellmunt	del	Priorat
Tram. 250-02617/08

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 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reco-
neixement	de	l’oficialitat	del	català	a	la	
Unió	Europea
Tram. 250-02614/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.
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3.10.25.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	per	afrontar	el	dèficit	en	l’atenció	pe-
diàtrica	al	Maresme
Tram. 250-02618/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

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

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 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.
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3.10.25.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	les	carreteres	d’accés	als	po-
bles	de	la	Vall	de	Cardós	(Pallars	Sobirà)
Tram. 250-02623/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.
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3.10.25.

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

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66140).

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.

Acord: Presidència del Parlament, sessió del 18.02.2010.

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies 
hàbils (del 23.02.2010 al 26.02.2010).

Finiment del termini: 01.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

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

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 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	de	la	composició	del	Consell	de	
Política	Industrial
Tram. 250-02630/08

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 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	i	la	posada	en	funcionament	del	
CEIP	Agnès	de	Sitges	(Garraf)
Tram. 250-02631/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	desple-
gament	reglamentari	del	Decret	legisla-
tiu	2/2008,	pel	qual	s’aprova	el	text	refós	
de	la	Llei	de	protecció	dels	animals
Tram. 250-02628/08

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 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	nego-
ciacions	amb	l’Ajuntament	de	Sitges	i	la	
concessionària	de	l’autopista	C-32	per	a	
la	construcció	de	la	protecció	acústica	
del	CEIP	Agnès	de	Sitges	(Garraf)
Tram. 250-02629/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	de	
les	modificacions	legislatives	necessà-
ries	per	a	garantir	el	dret	a	la	banda	am-
pla
Tram. 250-02634/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre-
ment	del	peatge	de	Palafolls	de	l’auto-
pista	C-32
Tram. 250-02635/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	per	a	limitar	el	soroll	i	les	vibracions	
del	tren	d’alta	velocitat	a	Vilafranca	del	
Penedès	(Alt	Penedès)
Tram. 250-02632/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	traspàs	
de	recursos	econòmics	per	a	la	inspec-
ció	dels	habitatges	d’ús	turístic
Tram. 250-02633/08

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 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	pro-
blemes	de	seguretat	que	afecten	els	
Mossos	d’Esquadra	al	Pla	de	l’Estany	
i	sobre	l’ampliació	de	la	comissaria	de	
Banyoles
Tram. 250-02638/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	sistema	informàtic	de	la	co-
missaria	dels	Mossos	d’Esquadra	de	
Banyoles	(Pla	de	l’Estany)
Tram. 250-02639/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	del	Decret	90/1990,	sobre	la	targe-
ta	sanitària	individual	a	Catalunya
Tram. 250-02636/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	CEIP	de	Sant	Esteve	de	Guialbes,	de	
Vilademuls	(Pla	de	l’Estany)
Tram. 250-02637/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	preser-
vació	del	poble	del	Comte,	a	Baix	Pa-
llars	(Pallars	Sobirà),	en	l’execució	de	
les	obres	del	traçat	de	la	variant	de	Gerri	
de	la	Sal	de	la	carretera	N-260
Tram. 250-02642/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	l’article	169	de	l’Estatut,	relatiu	
a	la	transferència	dels	trens	regionals	
d’alta	velocitat
Tram. 250-02643/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	recupe-
ració	de	les	instal·lacions	de	l’observa-
tori	meteorològic	del	Montseny	per	a	
activitats	culturals	i	divulgatives	relaci-
onades	amb	el	medi	ambient
Tram. 250-02640/08

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 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	condem-
na	dels	atacs	a	la	llibertat	d’expressió	
comesos	pel	Govern	de	Veneçuela	i	del	
tancament	d’emissores	de	ràdio	i	canals	
de	televisió	crítics	amb	el	Govern
Tram. 250-02641/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 23.02.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 16.02.2010.
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Dur a terme un Pla estratègic d’aprofitament turístic 
del Parc Natural Cadí - Moixeró.

2. Repartir entre tots els municipis que conformen el 
Parc Natural les activitats i les infraestructures que pu-
gui comportar el Pla.

3. Destinar els recursos econòmics suficients per im-
plementar el Pla.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Montserrat Ribera i Puig
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	preven-
ció	de	la	formació	de	gel	a	la	carretera	
C-16	a	Cercs	(Berguedà)
Tram. 250-02645/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65779 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Montserrat Ribera i 
Puig, i Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

La carretera C-16, al seu pas pel terme municipal de 
Cercs, a l’indret de la Central Tèrmica de Cercs, ha estat 
des de fa molt temps un punt perillós degut al vapor 
d’aigua que genera la xemeneia de la Central Tèrmica 
i, que a l’hivern, amb les baixes temperatures es glassa i 
provoca nombrosos accidents, alguns d’ells amb resultat 
de víctimes mortals.

Després que fa uns anys es va reasfaltar amb un ma-
terial més rugós aquest tram de la carretera C-16, s’ha 
demostrat que no és suficient per pal·liar els accidents 
degut al glaç en aquest tram.

Durant el passat mes de desembre, les festes de Nadal 
van ser especialment fatídiques en aquest sentit, amb 
dues víctimes mortals i algun tall de carretera de més 
de tres hores.

Últimament s’han reomplert les cunetes, se suposa que 
per fer menys violents els accidents que es donen en 
aquest tram (des del punt quilomètric 106 fins al 107,5 
aproximadament).

Moltes són les solucions que aporten les diferents opi-
nions de persones del territori per tal d’evitar accidents, 

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	pla	estratègic	d’aprofitament	turís-
tic	del	parc	natural	del	Cadí-Moixeró
Tram. 250-02644/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 65778 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Montserrat Ribera i 
Puig, 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

Les principals línies de treball que segueix el Parc Na-
tural del Cadí - Moixeró –declarat Parc natural en virtut 
del Decret 353/1983, de 15 de juliol– s’han anat desen-
volupant amb la gestió d’aquest espai des del principi:

– Preservar els ecosistemes naturals i tots els elements 
que en formen part: gea, vegetació, fauna, aigües i at-
mosfera.

– Promoure el benestar de la població local dels disset 
municipis que integren el Parc Natural, mitjançant el 
suport tècnic i administratiu, compaginant les activitats 
humanes amb la protecció del medi natural; la dina-
mització socioeconòmica; la preservació dels valors 
històrics i culturals; i la promoció d’activitats de suport 
a la població local.

– Incentivar el coneixement dels valors naturals, histò-
rics i culturals del Parc i els seus municipis.

– Crear i mantenir les infraestructures i els equipaments 
propis.

– Esdevenir el primer esglaó en la relació dels ciutadans 
amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Donat que els municipis que conformen el Parc Na-
tural consideren que el turisme és un dels sectors que 
poden ajudar a la dinamització econòmica d’aquest 
territori i que dins de les línies de treball del Parc 
hi figura la dinamització socioeconòmica, seria im-
portant que el propi Parc esdevingués un producte 
turístic de primer ordre (com passa amb altres parcs 
naturals de la Generalitat de Catalunya) que fomentés 
l’activitat econòmica i per tant els llocs de treball en 
aquests municipis.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:
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la depuradora ni el torrent que passa per la vora de la 
població de Tordera.

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 Gene-
ralitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua, a dur 
a terme les actuacions necessàries per a resoldre els 
problemes derivats per la filtració d’aigües residuals a 
les zones d’horta de Figuerosa i Altet (Urgell).

Palau del Parlament, 3 de febrer 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	millora	
del	Transvasament	de	la	Riera	de	Palau,	
a	Terrassa	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02647/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65781 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament presenten la següent

Proposta de resolució sobre la millora del 
transvasament de la riera del Palau a Terrassa 
(Vallès Occidental)

Exposició de motius:

La riera del Palau transcorre per l’oest de la ciutat de 
Terrassa (Vallès Occidental) fins a l’aiguabarreig amb 
la riera de les Arenes, a l’altura de les Fonts, per formar 
la riera de Rubí.

La conca d’aquesta riera està delimitada per les serres 
del Troncó i de les Pedritxes i la formen els torrents 
de Fontalba, Can Bogunyà i Mitger de Ca n’Amat. En 
ajuntar-se els dos primers torrents originen la riera de 
Can Bogunyà, que rep el nom de riera del Palau al seu 
pas per Terrassa.

El curs original de la riera del Palau passava per l’actual 
Rambla d’Ègara. El 1962 la riera estava canalitzada al 
llarg de bona part de la Rambla, i el 25 de setembre 
d’aquell any es va produir una gran riuada que va pro-
vocar importants danys en desbordar-se. Com a conse-
qüència d’aquests fets luctuosos, el 1965, la Confederació 
Hidrogràfica dels Pirineus Orientals va iniciar el desvi-
ament de la riera del Palau cap al torrent de la Maurina. 
L’inici del transvasament és a la confluència de les ac-
tuals avingudes de Josep Tarradellas i de l’Abat Marcet.

des de cobrir el tram per tal d’evitar la pluja, escalfar 
amb resistències el ferm, millorar la senyalització o va-
riar per un asfalt encara més rugós aquest tram.

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 dur a terme 
les actuacions necessàries que evitin el gel en el tram 
de la carretera C-16 al seu pas pel terme municipal de 
Cercs (Berguedà), de manera que es puguin reduir el 
nombre d’accidents en un futur.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Montserrat Ribera i Puig, diputada del G. P. de CiU; 
Josep Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	de	les	filtracions	d’aigües	residuals	a	
les	hortes	de	la	Figuerosa	i	Altet	(Urgell)
Tram. 250-02646/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65780 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha·
bitatge

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

Les aigües residuals procedents de l’antiga depuradora 
de Cervera, tancada des de fa més d’una dècada, arriben 
fins a Tàrrega des d’un torrent que passa per la població 
de Tordera, arribant fins a les poblacions de Figuerosa 
i Altet.

Darrerament, les fortes pluges i les nevades que s’han 
registrat durant aquest hivern, han provocat que aques-
tes aigües residuals s’hagin filtrat al cabal del torrent 
esmentat, deixant la totalitat de les zones d’horta de la 
població de la Figuerosa, coberts d’aigües fètides.

Atès que és responsabilitat del govern de la Generalitat 
vetllar per la salut mediambiental.

Atès que actualment la continuada contaminació està 
afectant horts, negant camins i marges, tapant pous d’ai-
gua i altres elements d’arquitectura popular.

Atès que ni l’Agència Catalana de l’Aigua ni tampoc la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) han netejat 
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funcional d’un nou traçat de connexió ferroviària d’al-
ta velocitat entre el corredor Mediterrani i la zona del 
Cantàbric.

La proposta de traçat enllaçava les ciutats de València, 
Terol, Saragossa, Logronyo, Pamplona –connexió amb 
Bilbao i Sant Sebastià– i Santander.

Diferent és l’estat del corredor mediterrani. El Ministeri 
de Foment encara no ha presentat el conjunt de les actu-
acions a dur a terme sobre al corredor mediterrani per 
a l’execució de la connexió ferroviària d’alta velocitat, 
tant per mercaderies com per a persones, que ha d’unir 
Valencià amb Tarragona. Aquesta actuació no disposa 
avui per a tots els seus trams d’estudi informatiu apro-
vat, ni projecte constructiu, ni data d’inici de les obres. 
Només disposem d’una aproximació a la data d’entrada 
en servei, el 2015, data que per altra banda no disposa 
de base factual que avali la seva credibilitat.

El Ministeri de Foment tampoc no ha presentat enca-
ra la futura connexió ferroviària d’alta velocitat entre 
València i Andalusia que haurà d’acabar configurant el 
futur corredor mediterrani d’alta velocitat de manera 
completa.

La connexió ferroviària d’alta velocitat entre València 
- Tarragona constitueix una peça bàsica per al desen-
volupament econòmic del corredor mediterrani. Només 
Catalunya i el País Valencià representen el 28,5% del 
PIB espanyol, el principal eix de transport de mercade-
ries per via terrestre de la península i una de les àrees 
amb major potencial de creixement en el futur.

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 a instar al 
Govern de l’Estat a:

1. Finalitzar un projecte de connexió amb alta velocitat 
entre Valencià i Tarragona, tant per a mercaderies com 
per a passatgers, que prevegi un eix ferroviari exclusiu 
de doble via i ample internacional per al transport de 
mercaderies, amb accés als ports i un eix ferroviari de 
doble via i altes prestacions per al transport de pas-
satgers, i procedeixi a la seva execució en tot el seu 
recorregut de manera urgent.»

2. Presentar un traçat per a la futura connexió amb alta 
velocitat entre el País Valencià i Andalusia, tant per a 
mercaderies (fins a Algesires) com per a persones, que 
prevegi un eix ferroviari exclusiu de doble via i am-
ple internacional per al transport de mercaderies, amb 
accés als ports i un eix ferroviari de doble via i altes 
prestacions per al transport de passatgers, i procedeixi 
a la seva execució».

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2010

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

L’actual planejament urbanístic de Terrassa preveu el 
cobriment d’una bona part del recorregut del trans-
vasament. El finançament d’aquesta actuació recau 
principalment en els recursos obtinguts per la matei-
xa transformació urbanística del sector. La crisi eco-
nòmica que afecta de manera especialment intensa el 
sector immobiliari ha provocat que aquest projecte 
quedi aturat o, en el millor dels casos, alentit sense 
cap termini definit.

Mentrestant, l’actual llera del transvasament de la riera del 
Palau presenta un estat lamentable, especialment a l’altura 
de Can Boada. A banda d’un excés de vegetació (més 
enllà d’allò recomanable en vegetació de ribera que ajudi 
a consolidar el llit de la riera), i de la presència de residus 
d’origen antròpic, el més inquietant són uns talussos que 
es van erosionant i que poden comportar un risc evident 
en cas de no actuar-hi de manera peremptòria. Totes les 
actuacions a impulsar per part de l’Agència Catalana de 
l’Aigua han de tenir un caràcter estrictament de mante-
niment, a l’empara d’un principi elemental de precaució.

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 dur a 
terme, en el termini màxim de tres mesos, la neteja de 
la llera del transvasament de la riera del Palau a Terrassa 
(Vallès Occidental) i les obres de millora necessàries 
per estabilitzar-ne els talussos més erosionats».

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2010

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	conne-
xió	ferroviària	d’alta	velocitat	entre	An-
dalusia,	València	i	Tarragona
Tram. 250-02648/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65782 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament presenten la següent

Proposta de resolució sobre la conexió amb alta 
velocitat entre Andalusia · València i tarragona

Exposició de motius

El passat 4 de novembre, el ministre de Foment de 
l’Estat, José Blanco, va presentar a Saragossa l’estudi 
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Per augmentar la qualitat de les tasques geològiques i 
geotècniques i disminuir el grau d’incertesa és necessari 
disposar d’equips humans pluridisciplinars, ben ensinis-
trats i amb experiència. Cal incidir en la necessitat de 
valoritzar els professionals de la geologia i geotècnica 
i incloure’ls en els nivells de decisió i consulta adients. 
No n’hi ha prou en encarregar i executar estudis geolò-
gics vàlids. Els resultats d’aquests han de ser ponderats, 
valorats i integrats degudament en la gestió del risc per 
tal de disminuir les incerteses al mínim.

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 
que en totes les obres subterrànies, més enllà dels estu-
dis geològics i geotècnics establerts legalment, hi hagi 
un equip de professionals de la geologia i la geotècnica 
sobre el terreny amb capacitat per ponderar-los, valorar-
los i integrar-los al terreny en què es treballi en cada 
moment.»

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2010

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

Proposta	de	resolució	sobre	els	crite-
ris	d’aplicació	de	les	mesures	de	boni-
ficació	per	als	usuaris	habituals	en	el	
peatge	de	l’autopista	C-16	de	les	Fonts	
(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02650/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65784 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament presenten la següent

Proposta de resolució sobre els critreris d’apli·
cació de les mesures de bonificació per als usuaris 
habituals en el peatge de l’autopista c·16 a les 
Fonts

Exposició de motius:

La política de gestió de peatges acordada en el con-
text del Grup de treball de Reordenació dels Peatges 
del 2002 planteja com a una de les prioritats bàsiques 
l’adopció de mesures de bonificació per a usuaris ha-
bituals d’autopistes per raó de mobilitat obligada, de 
manera concreta en aquelles vies metropolitanes de 

Proposta	de	resolució	sobre	la	presèn-
cia	d’equips	de	professionals	de	la	ge-
ologia	i	la	geotècnia	en	les	obres	sub-
terrànies
Tram. 250-02649/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65783 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament presenten la següent

Proposta de resolució sobre la presència d’equips 
de professionals de la geologia i la geotècnica 
en les obres subterrànies

Exposició de motius

La Línia 9 del metro de Barcelona és un dels projectes 
més ambiciosos que afronta el nostre país. De fet, estem 
parlant de la línia de ferrocarril metropolità subterrània 
més llarga de tot Europa.

La seva execució és complexa i plena de vicissituds. 
Una de les darreres incidències ha estat l’aturada d’una 
tuneladora a la Zona Franca de Barcelona, a 200 metres 
de la futura estació de Foc Cisell. Segons informació 
de la mateixa GISA, les eines de la roda de tall de la 
tuneladora van experimentar un gran desgast com a 
conseqüència de còdols de gran diàmetre. Més enllà, 
ha transcendit que la presència de graves «netes» ha 
dificultat extraordinàriament la possibilitat d’accés al 
capçal de la tuneladora en condicions hiperbàriques.

El projecte modificat núm. 1 d’execució de les obres del 
túnel del Parc Logístic - Zona Universitària de la Línia 
9 del metro, clau: TM-00509.5G-M1, març de 2007, 
conté els corresponents estudis de geologia i geotècnia.

S’ha suscitat un intens debat a l’entorn de si es dispo-
sava d’informació geològica i geotècnica suficient per 
afrontar els treballs d’excavació i, sobretot, si en base 
als estudis existents se’n va saber fer una lectura ade-
quada per evitar aquesta incidència que comportarà una 
aturada de la tuneladora en qüestió d’un mínim de deu 
mesos.

En qualsevol cas, d’allò esdevingut a la Línia 9 es fa 
evident que malgrat els estudis geològics i geotècnics 
esmentats van identificar els materials naturals adequa-
dament, hi ha hagut un dèficit de coneixement respecte 
a la identificació de materials alterats antròpicament, 
aspecte, aquest, de suma importància quan es treballa 
en entorns urbans.
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la sortida 23, Terrassa Nord, i continuen llur itinerari 
per la C-58 en direcció Manresa.

2. Ampliar les mesures de bonificació previstes en el 
Decret 652/2006, de 27 de desembre, per a la barrera 
de les Fonts (Vallès Occidental) a tots aquells usuaris 
dels municipis de Viladecavalls i Vacarisses, ambdós 
de la comarca del Vallès Occidental.»

Palau del Parlament, 27 de gener de 2010

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	consum	diari	de	fruita	en	la	campa-
nya	«30	+	5.	Treu	profit	de	la	teva	vida	
diària	per	fer	salut»
Tram. 250-02651/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65802 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Rama·
deria i Pesca

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

El Departament de Salut del Govern de Catalunya va 
endegar el proppassat 1 de febrer d’enguany la campa-
nya «30 + 5. Treu profit de la teva vida diària per fer 
salut», per sensibilitzar la població catalana sobre la 
importància per a la salut de dur un estil de vida actiu i 
amb una alimentació equilibrada.

Aquesta campanya s’adreça als adults d’edats entre 30 y 
70 anys, tot recordant-los que és possible fer salut cada 
dia; és per això que dóna idees per integrar l’activitat 
física moderada i el consum de fruita i verdura en la 
vida quotidiana.

En els primers anuncis en els mitjans de comunicació 
hem pogut veure la imatge d’una peça de fruita on es 
podia llegir: «Sabies que menjant bé i variat fas salut?». 
Aquesta peça de fruita era un banana, una fruita que, 
contràriament a altres fruites, no es cultiva a Catalunya.

Atès que cal dinamitzar el sector de la fruita dolça que 
es cultiva a Catalunya com és el cas dels préssecs, po-
mes, peres, etcètera.

Atès que el Govern de la Generalitat ha d’aprofitar qual-
sevol excusa per a dinamitzar els sectors econòmics de 
Catalunya, com és el cas se la producció agrícola.

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

pagament que no disposin d’una via alternativa amb 
capacitat suficient. Aquest és el cas del peatge de les 
Fonts, a la C-16.

De fet, en el peatge esmentat, l’any 1999, en virtut del 
Decret 137, de 18 de maig, es va establir una reducció 
general del peatge i un sistema de descomptes pro-
gressius per als usuaris habituals de l’autopista C-16 
Montserrat, i el Decret 356/2002, de 24 de març, i ja 
va aprovar un nou sistema de descomptes d’aplicació 
en determinats recorreguts de l’itinerari Rubí-Terrassa.

Més endavant, i ja com a conseqüència directa del les 
conclusions del Grup de treball de peatges, el Govern 
va aprovar el Decret 652/2006, de 27 de desembre, pel 
qual s’aprova la modificació i ampliació del sistema de 
descomptes per als usuaris habituals de determinats iti-
neraris de l’autopista C-16 Montserrat, tram Sant Cugat 
del Vallès - Rubí - Terrassa preveu un descompte del 
100% en el peatge per a tots aquells usuaris habituals 
que compleixin tot un seguit de requisits establerts de 
pagament. En concret, es preveu que els beneficiaris 
d’aquest descompte seran els usuaris habituals que de 
dilluns a diumenge i festius, realitzin, sense limitació de 
trànsits mensuals, qualsevol dels itineraris del recorre-
gut Sant Cugat del Vallès - Rubí - Terrassa de l’autopista 
C-16 Montserrat, que s’especifica a l’annex del decret.

Val a dir que el Decret 652/2006, de 27 de desembre 
vincula el descompte del 100% segons el número d’en-
trada a l’autopista (origen) pel que hagi entrat l’usuari 
habitual i el número de sortida de l’autopista per la qual 
surt l’usuari habitual (destinació) tal com s’especifica 
en l’annex del decret.

D’acord amb la literalitat de la norma esmentada, no 
sembla adequat que els usuaris de Rubí o Sant Cugat 
que continuïn el trajecte per la carretera C-58, després 
d’emprar la darrera sortida de Terrassa descrita a la nor-
ma, no puguin gaudir dels descomptes previstos. De fet, 
els arcs que el Govern ha permès d’instal·lar en aquesta 
via en fan el control.

No sembla lògic, doncs, que el criteri de trànsit d’agita-
ció sigui laxe cap a Barcelona i la B-30 (no es judica si 
els usuaris de Terrassa o Rubí connectaran amb d’altres 
vies de llarg recorregut) i extraordinàriament restrictiu 
en direcció a l’Eix del Llobregat, especialment per mitjà 
de la C-58, una via lliure de pagament.

Més enllà, caldria revisar els criteris de restricció de les 
bonificacions contingudes en el Decret 652/2006 per als 
usuaris de Viladecavalls i Vacarisses, en la mesura que 
són municipis vallesans.

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:

1. Garantir el compliment estricte d’allò que preveu el 
Decret 652/2006, de 27 de desembre, pel qual s’aprova 
la modificació i ampliació del sistema de descomptes 
per als usuaris habituals de determinats itineraris de 
l’autopista C-16 Montserrat, en el sentit de no penalitzar 
els usuaris de Sant Cugat del Vallès i Rubí que empren 
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a, realitzar amb la major brevetat possible: 

1. La construcció d’un aparcament públic i gratuït en 
les proximitats al centre educatiu Alba de Lleida, per 
tal de facilitar que aquelles persones que es desplacin 
en transport privat puguin aparcar deixant lliures els 
vorals de la carretera de Corbina.

2. Millorar la viabilitat a la C-12 i el accessos a l’Escola 
Alba de Lleida per tal de reduir al màxim possible les 
congestions habituals en aquest punt i principalment a 
les hores puntes de l’activitat del centre educatiu.

3. Treballar amb tots els sector implicats per a reduir 
l’elevat preu del transport escolar col·lectiu, incentivant 
d’aquest forma la utilització d’aquest tipus de transport 
en els desplaçament escolars habituals.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu; Josep Llobet 
i Navarro; Jordi Montanya i Mías, diputats del G. P. 
del PPC

Proposta	de	resolució	sobre	l’aprofita-
ment	de	l’execució	de	la	variant	de	la	
carretera	N-260	a	Gerri	de	la	Sal	(Pallars	
Sobirà)	per	a	recuperar	els	exemplars	
de	cobaltocalcita	del	runam	de	la	mina	
Solita,	de	Peramea
Tram. 250-02653/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65999 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la comissió política territorial

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’aprofitar l’exe·
cució de la variant·túnel de la carretera N·260 
a Gerri de la Sal per a recuperar els nombrossís·
sims exemplars de cobaltocalcita, o Esferocobal·
tita, existents a l’escombrera de la Mina Solita 
de Peramea.

Exposició de motius

L’explotació dels recursos miners a l’àrea dels Pallars i 
la Ribagorça catalana té uns orígens ben remots. S’ha 
arribat a afirmar durant molt de temps que els romans 

Proposta de resolució

Atès que el Departament de Salut ha decidit endegar 
una campanya –sobre la importància per a la salut de 
dur un estil de vida actiu i amb una alimentació equi-
librada– on introdueix una peça de fruita com element 
positiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a aprofitar aquesta campanya per a promo-
cionar la fruita que es cultiva a Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de febrer 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	el	millora-
ment	de	l’accés	a	l’Escola	Alba,	de	Llei-
da	(Segrià)
Tram. 250-02652/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 65872 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Llobet Navarro, portaveu adjunt, Jordi Mon-
tanya i Mías, Diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten 
la següent proposta de resolució, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Política Territorial.

Exposició de motius

La comunitat educativa de l’Escola Alba de Lleida, des 
de fa temps, venen reclamant una millora substancial en 
la mobilitat i accés del propi centre. La carretera C-12 a 
l’entorn del centre educatiu presenta importants defici-
ències que ocasionen importants problemes de mobilitat.

Juntament amb aquesta circumstància, l’elevat preu del 
transport escolar col·lectiu a disposició dels alumnes del 
centre, ocasiona que cada vegada més famílies optin 
pel transport privat com a mitjà de transport en els seus 
desplaçament habituals en direcció al centre educatiu 
situat al terme municipal de Lleida. Concretament, prop 
d’una tercera part dels alumnes acudeixen amb vehicle 
privat a l’Escola Alba.

La Delegació del Govern de la Generalitat a Lleida, 
en resposta a les peticions de les famílies d’alumnes 
del centre i de la comunitat educativa de l’Escola Alba 
s’ha compromès a treballar en el sentit de les peticions 
realitzades, però encara no hi ha una previsió fixada. 
És per aquest motiu, que cal adoptar mesures urgents 
per posar fi el més aviat possible als problemes de mo-
bilitat, accés i aparcament en les proximitats d’aquest 
centre educatiu.
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nerals esotèrics, i als tractats de curacions mitjançant 
pedres precioses i semiprecioses figura com a cristall 
benefactor: «A la vegada que calma les emocions, ajuda 
a superar els estats de tristesa...». Així resa un tractat 
de sistemes de guariment de malalties per l’aplicació 
de gemmes.

Coneixedors de què properament s’iniciaran les obres 
de construcció d’una infraestructura de gran importàn-
cia, el túnel de la variant de la carretera N-260 a Gerri 
de la Sal.

Coneixedors de l’atractiu que suposaria per al municipi 
de Baix Pallars, i molt especialment per al poble de 
Peramea, el poder posar a la venda cristalls de cobalto-
calcita, tan cobejats pels col·leccionistes de tot el món i 
pels afeccionats al guariment per aplicació de gemmes, 
a establiments com l’Oficina de Turisme, al Centre Cul-
tural L’Era d’Ortega, a l’Ajuntament de Baix Pallars, a 
algun establiment de restauració o hostaleria.

Sabedors de què el municipi de Baix Pallars presenta un 
notable potencial de turisme cultural, amb el monestir 
benedictí de Gerri de la Sal, el preciós i enigmàtic Llac 
de Montcortés i les valuoses activitats de turisme rural 
que lentament s’estan implantant.

Vist que la xarxa de túnels de la Mina Solita no és visi-
table actualment per l’esfondrament existent a un punt 
concret.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, a fer les gestions que 
siguin necessàries davant el Ministeri de Foment, com 
a administració responsable de l’obra de construcció de 
la variant de la carretera N-260 a Gerri de la Sal, per a:

1. Redactar un projecte de condicionament de l’antiga 
mina de cobalt Mina Solita de Peramea, municipi de 
Baix Pallars, per tal d’habilitar-la per a la recepció de 
visites culturals que permetin interpretar la gènesis i 
les circumstàncies socials en les què va ser explotada.

2. Redactar un estudi per a executar la remoció amb ma-
quinària pesant dels materials de l’escombrera o runera 
de Mina Solita, situada a terrenys de titularitat pública, 
per tal de recuperar els cristalls de cobaltocalcita i de 
generar un singular recurs econòmic per al poble de 
Peramea i el municipi de Baix Pallars.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2010

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

no van entrar mai a aquestes comarques per la seva 
envitricollada orografia, amb elevades muntanyes i 
cabalosos rius i barrancs, però darrerament s’ha anat 
provant que els romans sí que van entrar a la Valferrera 
darrera el mineral de ferro i a la Vall de Boí per les 
fonts termals.

L’explotació de minerals de ferro a aquest territori pi-
rinenc es va dilatar fins el 1907, any en què a Llavorsí 
va tancar la darrera farga catalana del Pirineu català 
de ponent.

L’explotació del guix i de la calç a aquests territoris com 
a materials de construcció és molt antiga, tot i que real-
ment indeterminada, però les extraccions també es van 
anar abandonant poc a poc fins que només hi va quedar 
la fàbrica de ciment de Xerallo com la darrera indústria 
important basada en matèries primeres minerals.

Durant la primera meitat del segle xx a aquesta àrea 
pirinenca es varen activar un veritable devessall d’ex-
pedients de concessions mineres, i es van engegar nom-
broses mines, com les d’extracció de carbó a Suterranya 
i Sossís al Pallars Jussà, a Estac al Pallars Sobirà i a 
Malpàs a l’Alta Ribagorça, d’amiant al Forat d’Entre-
monts, a la Muntanya de Llessui, o de cobalt a la Mina 
Solita de Peramea, al municipi de Baix Pallars, entre 
moltes altres.

De tota aquesta mineria, que va entrar en via morta amb 
l’arribada de la industrialització i els inconvenients que 
plantejava l’orografia del país i les deficients comunica-
cions, destacava de bon tros l’esmentada Mina Solita, 
que va ser explotada des del 1953 per a l’extracció de 
minerals rics en cobalt, com la Escuterudita, arseniur de 
cobalt, l’Esmaltina, diarseniur de cobalt, i altres. Durant 
més de 5 anys un grup de minaires, alguns pallaresos 
i altres de les més variades procedències, van perforar 
una muntanya ubicada al nord de Peramea i van abocar 
costes avall cap al Barranc del Compte enormes masses 
de ganga dels minerals de cobalt que cercaven, que van 
formar una immensa runera, tal com anomenen una 
escombrera la gent gran de Peramea, que després de 
50 anys d’abandonament ha quedat envaïda per pins 
roigs i roures.

El minaires de la Solita trobaven força sovint cristalls 
d’un altre mineral de cobalt anomenat cobaltocalcita 
o esferocobaltita (CaCo) Co3, carbonat de calci amb 
cobalt. Aquest mineral forma uns bells cristalls amb 
diferents tons de rosa, des del molt clar fins al fúcsia 
fosc. La cobaltocalcita, tot i el seu contingut en cobalt, 
no era apreciada per la seva baixa rendibilitat, i les di-
rectrius del miners eren de desfer-se’n. Molts exemplars 
van quedar en poder dels minaires i avui adornen els 
palmars o lleixes d’alguns menjadors de Peramea.

Les cobaltocalcites de Peramea, jaciment que ha pro-
porcionat excel·lents exemplars a moltes col·leccions de 
cristalls i minerals, han estat citades a nombrosos llibres 
de mineralogia i gemologia de tot el món. Destaquen 
també les mines de Bou Azzer, al Marroc.

Aquest mineral, que es presenta facetat, és molt escàs al 
planeta i avui dia es considera una gemma de col·lecció, 
quan grans quantitats de cristalls descansen colgats a 
la runera de la Mina Solita. És un dels considerats mi-
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nord de la comarca normalment rebutgen baixar per 
l’estreta carretera que porta directament cap a la carre-
tera N-260, i tenen tendència natural a anar a Peramea 
i buscar la N-260 per la carretera de Gerri de la Sal. 
Amb la nova variant també hauran d’efectuar la doble 
travessia de Gerri.

Caldrà afegir a aquest carrusel de vehicles els que vul-
guin anar o tornar als pobles de la Vall d’Ancs, Balestui, 
Sellui i Ancs, amb el seu bellíssim bedollar esquitxat 
d’immensos avets, que a la tardor mostra una espectacu-
lar coloració, i l’ermita de Sant Quiri, que a la Catalunya 
oriental anomenarien Sant Quirze.

Vist que és innecessari el pas d’un alt nombre de ve-
hicles per la travessia urbana de Gerri de la Sal amb 
procedència o destinació als esmentats pobles del Pla de 
Corts i de la Vall d’Ancs i el de Puiol, atès que l’Ajunta-
ment de Baix Pallars i l’Associació de Veïns Lo Pedrís 
han presentat projectes de variant-túnel alternatius al 
recentment licitat pel Ministeri de Foment, que exclou 
el referit enllaç nord.

Entenent que una de les conseqüències més transcen-
dentals per al futur de Gerri de la Sal que comportava 
la construcció de la variant era l’assoliment d’una semi-
peatonalització de l’actual travessia de la N-260, molt 
convenient per al desenvolupament d’una població que 
disposa de la preciosa església de planta basilical de 
l’antic monestir benedictí de Santa Maria, d’un alterós 
pont romànic, del monumental edifici civil de l’Alfolí 
de la sal, d’un sistema de basses i salines que durant 
segles han produït la sal que dóna nom a la vila, i de la 
manifestació popular del Ball de la Morisca, i seguint 
l’exemple de poblacions similars a tota Europa, com la 
de Santillana del Mar.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, a fer les gestions que 
siguin necessàries davant el Ministeri de Foment, com 
a administració responsable de l’obra de construcció de 
la variant de la carretera N-260 a Gerri de la Sal, per a 
incorporar al projecte executiu de l’esmentada variant 
totes les modificacions i solucions tècniques que siguin 
necessàries per tal de no excloure-hi els enllaços nord 
de Gerri de la Sal, dels pobles del Pla de Corts i de la 
Vall d’Ancs i del poble de Puiol, i semipeatonalitzar 
l’actual travessia urbana de la carretera N-260 a Gerri 
de la Sal, per tal d’impulsar un turisme molt centrat en 
les visites dels elements més característics d’una vila 
que antany distribuïa la seva sal per un amplíssim ter-
ritori pirinenc.

Palau del Parlament, 10 de febrer 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	l’aprofita-
ment	de	la	construcció	de	la	variant	de	
la	carretera	N-260	a	Gerri	de	la	Sal	per	
a	la	conversió	del	tram	urbà	d’aquesta	
carretera	en	zona	parcial	de	vianants
Tram. 250-02654/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66000 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la comissió política territorial

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 que 
l’execució de la variant de la carretera N·260 
a Gerri de la Sal propiciï la semipeatonalització 
de l’actual travessia urbana

Exposició de motius

La licitació de les obres previstes al projecte de variant 
de la carretera N-260 a Gerri de la Sal, resolt finalment 
amb la perforació d’un túnel, s’ha publicat al BOE del 
19 de desembre de 2009.

Actualment, un vehicle procedent del nord de la co-
marca del Pallars Sobirà que vulgui anar als pobles del 
Pla de Corts, Peramea, Bretui, Montcortés, les Masies 
de Llaràs i les Masies d’Enjaume, arriba a la cruïlla 
situada al començament de Gerri de la Sal i pren la 
carretera que s’hi adreça. Si la variant s’executa tal com 
està redactat el projecte licitat implica que els vehicles 
de l’exemple anterior hauran de travessar tota la po-
blació de Gerri pel túnel, girar a una nova rotonda que 
també donarà accés a Baen-Enseu-Useu i tornar enrere 
travessant Gerri per agafar la carretera del Pla de Corts.

Cal considerar també que la referida carretera Gerri-
Peramea-Bretui-Montcortés-Estany de Montcortés té 
continuïtat cap a la Pobleta de Bellveí, al Pallars Jussà. 
Es tracta, doncs, d’una carretera supracomarcal que en-
llaça el Pallars Sobirà amb la Vall Fosca, permet anar 
de Sort a la Torre de Capdella sense passar per la Pobla 
de Segur i Senterada, i el seu notable potencial turístic 
fa que sigui força transitada. Els viatgers que visitin 
els restaurants de la Vall Fosca, el Museu de la histò-
ria hidroelèctrica Emili Riu i Periquet, el Carrilet o el 
Telefèric d’Estany Gento, d’anada o de tornada hauran 
de travessar Gerri de la Sal dos vegades, una per sobre 
i l’altra pel túnel.

Els habitants del nucli de Puiol, el més meridional del 
Pallars Sobirà i on hi ha una Residència Casa de Pa-
gès, quan s’han de traslladar cap a alguna població del 
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Proposta	de	resolució	sobre	el	condicio-
nament	de	les	carreteres	GI-401	i	GI-402	
entre	Campdevànol	i	la	Pobla	de	Lillet
Tram. 250-02656/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66002 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Eudald Casadesús i 
Barceló, diputats del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen als articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

En data 29 d’octubre de 2008 la Comissió de Política 
Territorial va debatre el text de la Proposta de resolu-
ció sobre el condicionament de les carreteres GI-401 i 
GI-402 entre Campdevànol i la Pobla de Lillet (tram. 
250-01068/08), presentada pel grup parlamentari de 
Convergència i Unió, i l’esmena presentada pels grups 
parlamentaris Socialistes - Ciutadans pel Canvi; d’Es-
querra Republicana de Catalunya; i d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Final-
ment, es va adoptar la següent resolució 319/VIII:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
el condicionament de la carretera de Campdevànol a 
la Pobla de Lillet, especialment de la carretera GI-401 
en el tram de Campdevànol a Xoriguera, al municipi 
de Gombrèn, de manera que al llarg de l’any 2009 es 
licitin les obres de condicionament d’aquest tram.»

En data 12 de gener de 2010 en l’informe relatiu al com-
pliment de la Resolució 319/VIII, el conseller de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques informa que:

«Per tal d’impulsar l’execució de les obres de condici-
onament de la carretera GI-401 entre Campdevànol 
i Xoriguera i d’acord amb el que s’indica a l’annex II 
del Pacte nacional per a les infraestructures, tota la 
carretera de Guardiola de Berguedà a Campdevànol 
(carreteres B-402, GI-402 i GI-401) s’ha inclòs dins del 
conjunt de les inversions de l’Estat a Catalunya segons 
la Disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya 2009-2013.»

A dia d’avui encara no s’han licitat i, per tant, no s’han 
iniciat les obres de condicionament de les carreteres 
GI-401 i GI-402 que són fonamentals per al desenvo-
lupament de les relacions econòmiques, laborals, turís-
tiques o comercials entre les comarques del Berguedà i 
el Ripollès que han estat històricament inexistents degut 
a les males comunicacions de la xarxa viària. Per tant, 
el Govern ha d’accelerar totes aquelles obres de millora 

Proposta	de	resolució	sobre	la	regene-
ració	de	les	platges	del	Maresme
Tram. 250-02655/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha·
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Benet Maimí i Pou, 
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

Vist que el model utilitzat fins el moment de regeneració 
de platges afectades pels temporals, i pels ports, de la 
comarca del Maresme, ha provocat la desaparició de 
part de les platges dels municipis del Baix Maresme,

Atès que durant els últims anys s’ha dut a terme la re-
generació de platges amb vaixells que han anat despla-
çant sorra d’un lloc a l’altre del fons marí, perjudicant 
greument aquest fons i malmetent les especies de ma-
risqueix que es torben a la zona, i perjudicant també al 
sector pesquer,

Tenint en compte que les actuacions a les platges per 
pal·liar els efectes dels temporals tenen una vigència 
limitada en el temps i, per tant, comporten un malba-
ratament econòmic,

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

Proposta de resolució

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

1. Estudiar mesures definitives per a la regeneració de 
les platges del Maresme com, per exemple, la construc-
ció d’espigons soterrats, que resolguin les afectacions, 
produïdes pels temporals, de manera efectiva.

2. Un cop estudiades aquestes mesures, aplicar-les amb 
caràcter immediat.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Benet Maimí i Pou
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. de CiU
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nativa de mobilitat fora del servei públic), cal poder 
captar clients procedents del vehicle privat, aprofitant 
els punts forts del ferrocarril quan està ben explotat: 
seguretat, fiabilitat, rapidesa, confortabilitat, ecologia, 
etc.

És necessari, doncs, donar resposta a tres elements 
fonamentals per a la competitivitat del transport pú-
blic ferroviari: freqüència de pas, velocitat comercial 
i accessibilitat entesa com a proximitat del servei. Ac-
tualment, però, la xarxa existent no pot desenvolupar 
aquestes tres exigències de forma conjunta i amb la 
intensitat que seria desitjable.

Cal, doncs, adoptar les decisions que permetin la co-
existència de bones freqüències de pas amb elevades 
velocitats comercials (trens semidirectes) i nous serveis 
ferroviaris (noves estacions).

El pla Tren 2014, que inspira aquesta proposta de reso-
lució planteja un nou esquema de serveis amb el que es 
vol donar un màxim impuls al transport públic ferrovi-
ari en els corredors de la xarxa bàsica de transport, mi-
llorant la competitivitat dels serveis actuals respecte de 
la carretera, tot estenent la xarxa ferroviària en aquells 
àmbits on es detecta una necessitat especial en relació 
amb la demografia i el territori i on des de fa anys hi ha 
unes demandes no resoltes.

L’estratègia que es proposa de desenvolupar vol afavorir 
un model de sistema ferroviari en els àmbits on aquest 
es mostra més eficaç: els corredors troncals que donen 
cobertura i accessibilitat als territoris més densament 
poblats sense oblidar aquells territoris on cal planificar 
nous corredors.

El principi inspirador del Pla Tren 2014 i de la proposta 
que presentem és l’increment de la productivitat i de 
l’eficiència del sistema ferroviari optant per aquelles 
actuacions en matèria d’infraestructures que obtenen 
millors rendiments socials amb un menor impacte 
econòmic i ambiental possible. En conseqüència, les 
propostes que es plantegen se centren en materialitzar 
aquelles actuacions concretes i factibles que aconse-
gueixin potenciar un servei ferroviari més atractiu a 
curt i mitjà termini.

Amb aquest objectiu es proposa de redimensionar i es-
tendre la infraestructura de la xarxa ferroviària bàsica, 
prestant atenció als seus punts febles actuals i mirant els 
problemes actualment desconsiderats (colls d’ampolla, 
manca de capacitat, etcètera).

Concretament, i per l’àmbit territorial de la regió me-
tropolitana de Barcelona, cal executar les obres de qua-
driplicació de 60 quilòmetres de la xarxa bàsica que, 
aprofitant al màxim els recursos existents, tinguin un 
efecte multiplicador i garanteixin que s’incrementi de 
la productivitat i de la eficiència del sistema ferroviari 
de Catalunya.

Tanmateix, el Govern de l’Estat va aprovar un Pla d’in-
fraestructures ferroviàries de rodalies de Barcelona que 
no preveu cap d’aquestes actuacions.

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

de les infraestructures que estiguin pendents i especial-
ment, com en el cas de les carreteres objecte d’aquesta 
proposta de resolució, totes aquelles que fa molts d’anys 
que els ciutadans del territori reclamen.

Per aquest motius, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar 
les gestions necessàries per que en el primer trimestre 
de l’any 2010 s’iniciïn les obres de condicionament de 
les carreteres GI-401 i GI-402 entre Campdevànol i La 
Pobla de Lillet.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	qua-
druplicació	de	les	vies	en	determinats	
trams	de	la	xarxa	ferroviària
Tram. 250-02657/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66003 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament presenten la següent

Proposta de resolució per a la quadriplicació 
d’alguns trams de la xarxa ferroviària de ca·
talunya

Exposició de motius:

Una de les prioritats assumides de manera generalitzada 
en l’àmbit de la política de la mobilitat és l’impuls al 
transport públic ferroviari, a fi de millorar la competi-
tivitat dels serveis actuals respecte del transport privat.

La majoria de les forces polítiques amb representació 
parlamentària han fet seva la filosofia de la proposta de 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, 
Pla Tren 2014 en el sentit d’incrementar la producti-
vitat i l’eficiència del sistema ferroviari, això és, optar 
per aquelles actuacions en matèria d’infraestructures 
que obtinguin millors rendiments socials amb menor 
impacte econòmic i ambiental possible.

Cal adoptar mesures que donin resposta al conjunt dels 
ciutadans d’un territori. Més enllà dels usuaris captius 
(és a dir, el 40% de catalans que no poden tenir accés 
diari al cotxe i que individualment no tenen cap alter-
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ja està finalitzat, el pressupost acceptat i que, en aquests 
moments, el Servei Català de la Salut està estudiant la 
fórmula de finançament operativa per tirar endavant les 
obres de tots aquests equipaments.

El passat mes de maig de 2009 durant la substancia-
ció d’una proposta de resolució que instava al govern 
a iniciar d’immediat les obres de l’esmentat equipa-
ment, se’ns garantia, per part dels grups que donen 
suport al govern, en el seu torn de defensa d’una es-
mena presentada, l’inici de les obres en qüestió durant 
l’any 2009.

És per tot això que el Grup Parlamentari de CiU pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar imminentment les obres del Centre 
d’Atenció Primària, centre de salut mental per adults 
i centre de salut mental per a infants i joves que es va 
comprometre a ubicar als terrenys de les antigues Ca-
sernes de Sant Andreu de Barcelona per tal que els ve-
ïns afectats puguin gaudir dels serveis programats, des 
de fa temps, pel Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Figueras i Ibàñez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	al	
document	elaborat	per	la	Plataforma	en	
Defensa	de	la	Terra	i	els	Drets
Tram. 250-02659/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66006 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha·
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i 
Aixut, portaveu adjunt, Marta Alòs i Lòpez, i Anna 
Miranda i Torres, Diputades 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,

Exposició de motius

El proppassat divendres, dia 5 de gener de 2010, a la 
població de Preixana a la comarca de l’Urgell, es va 
constituir i presentar públicament la «Plataforma en 
Defensa de la Terra i els Drets» (ZEPA Belianes - Prei-
xana), sota el lema: Requerim la defensa al dret i a la 
llibertat a decidir el que hom vol fer dins la seva explo-
tació agrària i ramadera, per tal de poder guanyar-se la 
vida i viure dignament amb la seva família.

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar el 
Govern de l’Estat a incorporar en el Pla d’infraestructu-
res ferroviàries de rodalies de Barcelona, amb caràcter 
prioritari, la quadriplicació de les vies entre les estaci-
ons del Papiol i Mollet del Vallès, entre la nova estació 
de La Sagrera i Granollers centre i entre Castelldefels i 
l’Hospitalet de Llobregat.»

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2010

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

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	construcció	d’un	centre	d’atenció	
primària	i	un	centre	de	salut	mental	a	
les	antigues	casernes	de	Sant	Andreu,	
a	Barcelona
Tram. 250-02658/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66004 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Anna Figueras i 
Ibàñez, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

Des de l’any 1998 que a les casernes de Sant Andreu de 
Barcelona, ja no hi ha activitat militar.

Des del 2002 els veïns de la zona hi reivindiquen un 
centre d’atenció primària (CAP), aprovat pel govern de 
la Generalitat però que acumula molts mesos de retard 
que se sumen a un llarg i complicat procés de cessions 
i planificacions que han fet demorar en mes de 3 anys 
l’esmentat projecte.

Els terrenys els va comprar el Consorci de la Zona Fran-
ca al ministeri de Defensa i l’octubre del 2005 en va 
cedir una part a la Generalitat perquè iniciés els tràmits 
de construcció de les instal·lacions sanitàries previstes 
en aquest projecte que combina diferents equipaments 
per al barri, zones verdes, nous vials i habitatge protegit 
i lliure.

El compromís de l’administració amb els veïns de la 
zona contemplava l’inici de les obres trenta mesos des-
prés de la cessió dels terrenys a la Generalitat. Aquest 
termini ja fa un any i 8 mesos que va finir.

El projecte, que inclou a més del CAP, un centre de salut 
mental per a adults i un altre d’infantil i juvenil, té un 
pressupost de 26 milions d’euros. Donat que des del De-
partament de Salut s’assegura que el projecte executiu 
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propietari afectat, per què sigui ell, qui decideixi si vol 
que la seva finca afectada sigui inserida dins la ZEPA 
o exclosa totalment de la ZEPA.

4.Proposem que dins el territori de la ZEPA Belianes 
- Preixana es faci la concentració parcel·lària o una 
ecoconcentració que permeti l’agrupament de finques.

5. Defensem que dins la ZEPA els pagesos pugin fer 
alternança de cultius, que les hectàrees plantades es 
puguin ampliar i replantar, a altres terres reposades i 
desinfectades.

ZEPA fauna i granges: 

6. Defensem que no es posin límits a les explotacions 
ramaderes, sinó que es procuri adequar-les a les mesu-
res ambientals, tot i aprofitant la matèria orgànica que 
se’n derivi amb els nivells d’aplicació adequats.

7. Defensem que no es privi de fer granges noves, ni 
de fer ampliacions de les ja existents, ni tampoc de fer 
canvis no substancials d’explotacions ramaderes, dins 
les zones ZEPA.

8. Defensem el dret a gestionar els vedats de caça local 
com fins ara s’ha anat fent, donat que la gestió dels 
vedats està orientada al control de les espècies cinegè-
tiques existents i ha l’obtenció de recursos econòmics 
que son invertits en la reparació de camins, sèquies i 
altres millores comunals.

9. Els municipis necessitem que les indústries que de-
senvolupen la seva activitat dins la zona ZEPA, o que 
puguin desenvolupar-la en un futur pròxim, puguin tre-
ballar sense més limitacions i obligacions que qualsevol 
altra empresa. És important que les iniciatives coherents 
amb el projecte tinguin el recolzament i la promoció de 
l’administració.

Regs històrics: 

10. Defensem la preservació dels regs històrics i els 
drets concessionaris d’aigua anteriors al canal Segar-
ra-Garrigues, en base a les seves dotacions i cabdals 
reconeguts, tot i entenent-los com a irrenunciables fins 
que disposem d’una alternativa millor i garantida.

11. Requerim un document oficial per part de les ad-
ministracions d’Agricultura i del Medi ambient que en 
garanteixi el dret utilitzar l’aigua dins de la zona ZEPA.

Canal Segarra-Garrigues i ZEPA: 

12. L’administració té la possibilitat, en aquesta gran 
plana fèrtil, de fer una prova pilot de reg amb dotació a 
gran parcel·la i comprovar com la famosa frase «equi-
libri territorial» té aplicacions pràctiques.

13. Defensem dotació d’aigua per hectàrea i per totes les 
hectàrees ha de regar el sistema canal Segarra –Garri-
gues dins el territori de la ZEPA Belianes - Preixana. 
També defensem que s’executi la corresponent xarxa de 
reg amb la capacitat màxima de 6.500 m3.

14. Demanem garantia d’aigua per tothom i per tots els 
usos, amb diferents tarifes (industrial, municipal, lúdi-
ca, agrària i ramadera), a fi de garantir la pervivència 
en el territori, de les persones, de la fauna i de la flora.

La Plataforma va presentar un Document de Mínims, 
del qual se n’adjunta còpia, on es defensa el món de la 
pagesia així com el territori afectat per la ZEPA del 
Canal Segarra - Garrigues.

Convençuts que la defensa de l’economia agrària de les 
comarques afectades per la ZEPA s’ha defensar.

Atès que la Plataforma en Defensa de la Terra i els Drets 
té com a objectiu principal i únic la defensa del món de 
la pagesia.

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 Gene-
ralitat a donar suport al document elaborat per la «Pla-
taforma en Defensa de la Terra i els Drets» en data 5 
de gener de 2010.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2010

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; Anna 
Miranda i Torres, diputada del G. P. de CiU

Annex

Proposta al Pla de gestió de la ZEPA 

Belianes · Preixana 

� Preàmbul 

� Document de Mínims 

Plataforma en Defensa de la Terra i els Drets 

Vall del Riu Corb, gener de 2010

Preàmbul 

– Requerim la defensa al dret i a la llibertat a deci-
dir el que hom vol fer dins la seva explotació agrària 
i ramadera, per tal de poder guanyar-se la vida i viure 
dignament amb la seva família.

Document de mínims 

Pagesos i territori: 

1. Defensem que han de ser els pagesos els que hau-
ran de tenir cura de les zones de ZEPA, i que sense el 
compromís dels pagesos i el seu vistiplau del model de 
gestió de la ZEPA, aquesta no tindrà viabilitat.

2. No acceptem la imposició de cultius i de conreus dins 
la ZEPA, sense tenir en compte la viabilitat econòmica 
dels mateixos, atès que els pagesos i les seves famílies 
han de viure del treball de la terra i de la comercialit-
zació dels seus productes.

3. Proposem que les finques que estiguin afectades per 
les delimitacions de la ZEPA, i que les agafa per la mei-
tat o parcialment, s’han de deixar a la lliure decisió del 
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Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	dels	grups	de	P-3	per	al	curs	2010-
2011	al	Masnou	(Maresme)
Tram. 250-02660/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’educació i Universitats

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 Masnou, al llarg de la seva història, ha esdevingut 
una vila de referència centenària en molts àmbits, entre 
els quals podem ressaltar els de la educació i la peda-
gogia.

Això ha estat possible per l’aportació que han fet un 
llarg reguitzell d’educadors i educadores, relacionats 
amb el municipi i amb l’entorn més immediat. Així 
mateix la voluntat i la implicació de les institucions pú-
bliques i també d’iniciatives particulars han estat essen-
cials per contribuït a sumar esforços per a la millora en 
la qualitat de l’educació i, en conseqüència, de l’oferta 
educativa del municipi del Masnou.

Les notícies recents respecte del possible tancament 
d’una aula de P-3 del CEIP Lluís Millet han provocat 
una alarma social justificada. Si es confirma la decisió 
del Departament d’Educació, fonamentada en les pre-
visions fetes a partir de la fredor dels números, es pot 
malmetre i empitjorar l’actual equilibri en l’oferta de 
places educatives. Cal tenir en compte que, el darrer 
curs escolar 2009-2010, ja s’han començat a evidenciar 
signes de feblesa en aquest equilibri i, molt probable-
ment, ens trobarem amb una situació molt semblant a 
l’actual: aules amb 25 o 26 infants de 3 anys, alguns 
dels quals tindran necessitats educatives especials, i re-
queriran un major esforç per part dels docents, que han 
vist com aquest any s’han reduït, i en algun cas s’han 
suprimit, els tècnics de reforç i els vetlladors. I aquesta 
situació es donarà, com es dóna ara, en una etapa en la 
qual es treballen els fonaments de l’educació d’aquest 
infants.

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, mitjançant el Departament d’Educació, a revisar 
la seva decisió i que mantingui, per el curs 2010-2011, 

15. Reclamem que en cas que aquest projecte tiri en-
davant, tal i com està plantejat, (una part minoritària 
dels regants amb plena dotació i una part majoritària 
sense dotació ni llibertat de cultiu), se’ns informi degu-
dament sobre la viabilitat social i econòmica que aquest 
projecte té.

16. Atenent-nos al fet que altres zones declarades ZEPA, 
com per exemple la ZEPA Matarraña-Aiguabarreig 
(Aragó), estan regant amb dotacions similars al Se-
garra –Garrigues, 5500 m3/ha i any, demanem saber 
els criteris establerts en aquests espais i valorar-ne la 
seva equivalència al nostre territori. Atès que han estat 
acceptades en tots els àmbits polítics i administratius.

17. Requerim que la zona afectada per la ZEPA sigui 
declarada d’interès general, a l’igual que l’obra del canal 
Segarra –Garrigues, i tanmateix requerim que s’apliqui 
i es faci complir la declaració d’interès general del sis-
tema Segarra - Garrigues, lliurant a les Explotacions 
Familiars Agràries i Ramaderes de qualsevol gravamen, 
i establint el consum d’aigua com a únic cost assumible.

Consideracions 

– Les articulacions del document de mínims han estat 
redactats de forma simplificada i s’han de desenvolupar 
per a la seva correcta definició.

– El territori no solament ha d’estar present en la de-
finició i implementació dels plans de gestió d’aquests, 
sinó que també ha d’estar present en la posterior gestió 
d’aquests plans amb vot i veu. Volem decidir sobre el 
nostre futur.

– L’aigua és vida i és futur.

– El subsidi és decepció i renúncia a l’esperit del treball.

– Només fent la feina que hem triat ens mantindrem 
al territori, però per poder-la dur a terme amb dignitat 
necessitem l’aigua, i tant sols aquesta ens pot garantir 
perspectives de futur, a nosaltres, a les aus i al propi 
territori.

Preixana, 5 de febrer de 2010
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la Generalitat de l’escola tècnica professional de REN-
FE per formar maquinistes.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU; Irene Rigau i 
Oliver, diputada del G. P. de CiU 

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	l’Alt	Camp
Tram. 250-02662/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66040 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca de 
l’Alt Camp, una oferta formativa de Formació Professio-
nal que respongui a les necessitats del món empresarial 
i a les expectatives dels joves, amb un nombre de places 
suficient per als alumnes que hagin triat aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

l’actual oferta de 10 grups de P-3 al municipi del Mas-
nou (Maresme).

Palau del Parlament, 11 de febrer 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	transfe-
rència	a	la	Generalitat	de	l’escola	tècni-
ca	professional	de	Renfe	per	a	la	forma-
ció	de	maquinistes
Tram. 250-02661/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 66039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep Rull i Andreu, i 
Irene Rigau i Oliver, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament, presenten la següent 
Proposta de resolució

Exposició de motius

Actualment, l’escola tècnica professional de la Red na-
cional de ferrocarriles españoles (RENFE) per formar 
maquinistes és una competència estatal.

La Generalitat és l’administració que pot desenvolu-
par millor tota la logística del servei ferroviari, ja que 
coneix les necessitats reals que hi ha a Catalunya en 
aquesta matèria. Aquest traspàs al Govern de la Gene-
ralitat, permetria millorar el funcionament de l’escola 
tècnica professional RENFE, i tenir més eines per for-
mar maquinistes d’acord amb les necessitats del servei 
a Catalunya.

La transferència d’aquesta competència a la Generali-
tat de Catalunya, ja està contemplada en la Constitució 
Espanyola, a l’article 131.

El títol de maquinista és un títol professional amb va-
lidesa a tot l’Estat, i per tant, es necessita tenir el títol 
de Batxillerat o Formació Professional per accedir als 
estudis de maquinista. Així mateix, l’escola de maqui-
nistes es pot encarregar de mantenir el títol de maqui-
nista cada 3 anys com marca la llei, i fer els seguiments 
de reciclatge.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a requerir al Govern de l’Estat, la transferència a 
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	l’Alt	Penedès

Tram. 250-02664/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66042 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comar-
ca de l’Alt Penedès, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	l’Alt	Empordà
Tram. 250-02663/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66041 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
de l’Alt Empordà, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	l’Alta	Ribagorça
Tram. 250-02666/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66044 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
de l’Alta Ribagorça, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	l’Alt	Urgell
Tram. 250-02665/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66043 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comar-
ca de l’Alt Urgell, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Bages
Tram. 250-02668/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66046 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Bages, una oferta formativa de Formació Professio-
nal que respongui a les necessitats del món empresarial 
i a les expectatives dels joves, amb un nombre de places 
suficient per als alumnes que hagin triat aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	l’Anoia
Tram. 250-02667/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66045 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca de 
l’Anoia, una oferta formativa de Formació Professional 
que respongui a les necessitats del món empresarial i 
a les expectatives dels joves, amb un nombre de places 
suficient per als alumnes que hagin triat aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU



Núm. 636 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de febrer de 2010

141

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Baix	Ebre
Tram. 250-02670/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66048 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Baix Ebre, una oferta formativa de Formació Pro-
fessional que respongui a les necessitats del món empre-
sarial i a les expectatives dels joves, amb un nombre de 
places suficient per als alumnes que hagin triat aquests 
estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Baix	Camp
Tram. 250-02669/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66047 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comar-
ca del Baix Camp, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Baix	Llobregat
Tram. 250-02672/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Baix Llobregat, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Baix	Empordà
Tram. 250-02671/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66049 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Baix Empordà, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Barcelonès
Tram. 250-02674/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66052 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comar-
ca del Barcelonès, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Baix	Penedès
Tram. 250-02673/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66051 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Baix Penedès, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	la	Cerdanya
Tram. 250-02676/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66054 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comar-
ca de la Cerdanya, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Berguedà
Tram. 250-02675/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66053 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Berguedà, una oferta formativa de Formació Profes-
sional que respongui a les necessitats del món empre-
sarial i a les expectatives dels joves, amb un nombre de 
places suficient per als alumnes que hagin triat aquests 
estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Garraf
Tram. 250-02678/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66056 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a 
un nombre important d’alumnes que ho havien sol-
licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Garraf, una oferta formativa de Formació Professi-
onal que respongui a les necessitats del món empresa-
rial i a les expectatives dels joves, amb un nombre de 
places suficient per als alumnes que hagin triat aquests 
estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	la	Conca	de	Barberà
Tram. 250-02677/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a 
un nombre important d’alumnes que ho havien sol-
licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
de la Conca de Barberà, una oferta formativa de For-
mació Professional que respongui a les necessitats del 
món empresarial i a les expectatives dels joves, amb un 
nombre de places suficient per als alumnes que hagin 
triat aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	la	Garrotxa
Tram. 250-02680/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66058 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comar-
ca de la Garrotxa, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	les	Garrigues
Tram. 250-02679/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66057 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
de les Garrigues, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Maresme
Tram. 250-02682/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Maresme, una oferta formativa de Formació Profes-
sional que respongui a les necessitats del món empre-
sarial i a les expectatives dels joves, amb un nombre de 
places suficient per als alumnes que hagin triat aquests 
estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Gironès
Tram. 250-02681/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Gironès, una oferta formativa de Formació Profes-
sional que respongui a les necessitats del món empre-
sarial i a les expectatives dels joves, amb un nombre de 
places suficient per als alumnes que hagin triat aquests 
estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	la	Noguera
Tram. 250-02684/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca de 
la Noguera, una oferta formativa de Formació Professio-
nal que respongui a les necessitats del món empresarial 
i a les expectatives dels joves, amb un nombre de places 
suficient per als alumnes que hagin triat aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Montsià
Tram. 250-02683/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Montsià, una oferta formativa de Formació Profes-
sional que respongui a les necessitats del món empre-
sarial i a les expectatives dels joves, amb un nombre de 
places suficient per als alumnes que hagin triat aquests 
estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Pallars	Jussà
Tram. 250-02686/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66064 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Pallars Jussà, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	Osona
Tram. 250-02685/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66063 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
d’Osona, una oferta formativa de Formació Professional 
que respongui a les necessitats del món empresarial i 
a les expectatives dels joves, amb un nombre de places 
suficient per als alumnes que hagin triat aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Pla	d’Urgell
Tram. 250-02688/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66066 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comar-
ca del Pla d’Urgell, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Pallars	Sobirà
Tram. 250-02687/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66065 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Pallars Sobirà, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Priorat
Tram. 250-02690/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66068 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Priorat, una oferta formativa de Formació Professio-
nal que respongui a les necessitats del món empresarial 
i a les expectatives dels joves, amb un nombre de places 
suficient per als alumnes que hagin triat aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Pla	de	l’Estany
Tram. 250-02689/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66067 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Pla de l’Estany, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Ripollès
Tram. 250-02692/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66070 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Ripollès, una oferta formativa de Formació Profes-
sional que respongui a les necessitats del món empre-
sarial i a les expectatives dels joves, amb un nombre de 
places suficient per als alumnes que hagin triat aquests 
estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	la	Ribera	d’Ebre
Tram. 250-02691/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66069 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
de la Ribera d’Ebre, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Segrià
Tram. 250-02694/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66072 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Segrià, una oferta formativa de Formació Professio-
nal que respongui a les necessitats del món empresarial 
i a les expectatives dels joves, amb un nombre de places 
suficient per als alumnes que hagin triat aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	la	Segarra
Tram. 250-02693/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66071 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca de 
la Segarra, una oferta formativa de Formació Professio-
nal que respongui a les necessitats del món empresarial 
i a les expectatives dels joves, amb un nombre de places 
suficient per als alumnes que hagin triat aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Solsonès
Tram. 250-02696/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66074 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Solsonès, una oferta formativa de Formació Profes-
sional que respongui a les necessitats del món empre-
sarial i a les expectatives dels joves, amb un nombre de 
places suficient per als alumnes que hagin triat aquests 
estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	la	Selva
Tram. 250-02695/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66073 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca de 
la Selva, una oferta formativa de Formació Professional 
que respongui a les necessitats del món empresarial i 
a les expectatives dels joves, amb un nombre de places 
suficient per als alumnes que hagin triat aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	la	Terra	Alta
Tram. 250-02698/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66076 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comar-
ca de la Terra Alta, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Tarragonès
Tram. 250-02697/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66075 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comar-
ca del Tarragonès, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	la	Val	d’Aran
Tram. 250-02700/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66078 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
de la Val d’Aran, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	a	l’Urgell
Tram. 250-02699/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66077 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca de 
l’Urgell, una oferta formativa de Formació Professional 
que respongui a les necessitats del món empresarial i 
a les expectatives dels joves, amb un nombre de places 
suficient per als alumnes que hagin triat aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Vallès	Oriental
Tram. 250-02702/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66080 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Vallès Oriental, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’oferta	for-
mativa	de	formació	professional	per	al	
curs	2010-2011	al	Vallès	Occidental
Tram. 250-02701/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66079 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució.

Exposició de motius

La manca de previsió del Govern pel que fa a l’oferta 
formativa de Formació Professional per al curs 2009-
2010 va deixar sense poder cursar aquests estudis a un 
nombre important d’alumnes que ho havien sol·licitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar per al curs 2010-2011, a la comarca 
del Vallès Occidental, una oferta formativa de Formació 
Professional que respongui a les necessitats del món 
empresarial i a les expectatives dels joves, amb un nom-
bre de places suficient per als alumnes que hagin triat 
aquests estudis.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Maria Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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3.10.30.

Debat	general	sobre	la	situació	econò-
mica	i	les	mesures	per	a	afrontar-la
Tram. 255-00007/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 65844 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

Al president del Parlament

José Montilla i Aguilera, president de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 134.1 del 
Reglament del Parlament,

Sol·licito: 

La celebració d’un debat general al Parlament de Cata-
lunya sobre la situació econòmica i les mesures que el 
Govern està desenvolupant per fer-hi front.

Barcelona, 10 de febrer de 2010

José Montilla i Aguilera

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	règim	
de	pagament	dels	serveis	educatius	i	
d’iniciativa	social
Tram. 300-00261/08

Presentació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 66532 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.02.2010

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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 24 i 25 de febrer d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern amb relació al 
règim de pagament dels serveis educatius i d’iniciativa 
social?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2010

Rafael López i Rueda

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat	general	sobre	la	crisi	econòmica
Tram. 255-00006/08

Presentació
Oriol Pujol i Ferrusola, juntament 
amb 27 altres diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 65840 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 16.02.2010

M. H. President del Parlament de Catalunya

Els diputats i diputades sotasignats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, que representen més d’una 
quarta part del membres d’aquesta Cambra, d’acord 
amb allò que preveu l’article 134.2 del Reglament del 
Parlament, sol·liciten la convocatòria d’un ple especí-
fic sobre la situació de crisi econòmica que està patint 
Catalunya.

Guió de temes

1. Diagnosi de la situació de l’economia catalana en 
un context de crisi amb les seves variables principals.

2. Propostes de polítiques a adoptar o proposar per fer 
front a la situació econòmica.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Joan 
Miquel Nadal i Malé, Elena Ribera i Garijo, Carles Pe-
llicer i Punyed, Xavier Dilmé i Vert, Meritxell Borràs 
i Solé, Eudald Casadesús i Barceló, Meritxell Ruiz i 
Isern, Albert Batalla i Siscart, Francesc Sancho i Se-
rena, Anna Miranda i Torres, Assumpció Laïlla i Jou, 
Jordi Cuminal i Roquet, Marta Alòs i Lòpez, Anna 
Figueras i Ibañez, Núria de Gispert i Català, Maria 
Carme Vidal i Huguet, Jordi Turull i Negre, Lluís M. 
Corominas i Díaz, Joan Morell i Comas, Josep Lluís 
Cleries i Gonzàlez, Carles Sala i Roca, Felip Puig i Go-
des, Marta Llorens i Garcia, Dolors Batalla i Nogués, 
Xavier Crespo i Llobet, Carles Puigdemont i Casamajó, 
Josep Rull i Andreu
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3.20.

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	polí-
tiques	de	desenvolupament	en	matèria	
de	societat	del	coneixement
Tram. 300-00264/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66566 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.02.2010

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 amb les 
polítiques de desenvolupament en matèria de societat 
del coneixement? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2010

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

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	infra-
estructures
Tram. 300-00262/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66564 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.02.2010

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 matèria d’in-
fraestructures?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2010

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

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	funció	
pública
Tram. 300-00263/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 66565 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.02.2010

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 matèria de fun-
ció pública?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola 
Portaveu del G. P. de CiU
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4.40.

D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, s’emet informe 
de compliment de la Resolució 538/VIII, que instava el 
Govern de la Generalitat a: 

a) Insistir en una solució política negociada del conflicte 
armat intern a Colòmbia, basada en el diàleg entre les 
parts. La solució militar no representa cap opció de fu-
tur, perquè només serveix per a augmentar els nivells de 
violència i les violacions contínues dels drets humans.

b) Dur a terme les gestions necessàries davant del Go-
vern de l’Estat perquè demani al Govern de Colòmbia, 
per mitjà dels mecanismes corresponents, que es respec-
ti la legitimitat del treball dels defensors dels drets hu-
mans i dels líders socials (sindicalistes, pagesos, indíge-
nes, afrocolombians, dones, estudiants, entre d’altres).

c) A sol·licitar al Govern de l’Estat que demani a l’Estat 
colombià que compleixi les normes internacionals en 
matèria de drets humans.

He tramés una carta al Ministre d’Assumptes Exteriors 
i Cooperació informant-lo del contingut de la Resolució 
aprovada al Parlament de Catalunya per al seu coneixe-
ment i ateses les seves competències en la matèria. A 
l’annex hi consta una còpia de l’esmentada carta.

Barcelona, 10 de desembre de 2009 

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	67/
VIII,	sobre	l’assumpció	de	competènci-
es	en	matèria	aeroportuària
Tram. 390-00067/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Renúncia	de	Joaquim	Rutllant	i	Valls	a	
la	condició	de	membre	del	Consell	As-
sessor	de	Ràdio	i	Televisió	Espanyola	
a	Catalunya

Presidència del Parlament

Faig constar que amb data del 15 de febrer de 2010 
Joaquim Rutllant i Valls ha renunciat a la condició de 
membre del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Es-
panyola a Catalunya, càrrec per al qual havia estat elegit 
pel Parlament en la sessió plenària tinguda el dia 21 de 
desembre de 2006, d’acord amb el que disposa l’article 6 
del text refós de la Llei reguladora del Consell Assessor 
de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya, aprovat pel 
Decret 198/1982, del 7 de juliol.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2010

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
538/VIII,	sobre	el	respecte	i	la	defensa	
dels	drets	humans	a	Colòmbia
Tram. 290-00478/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 65741 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 16.02.2010

A la Mesa de la Comissió

Núm. Iniciativa: 290-00478/08

Títol: Control del compliment de la Resolució 538/VIII, 
sobre el respecte i la defensa dels drets humans a Co-
lòmbia
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4.53.03.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Cultural	amb	el	
conseller	de	Cultura	i	Mitjans	Audiovi-
suals	sobre	la	impossibilitat	d’arribar	a	
un	acord	amb	els	propietaris	del	fons	
Centelles
Tram. 354-00296/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 42, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
734).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incen-
di	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan	amb	el	
conseller	de	Medi	Ambient	i	Habitatge
Tram. 354-00307/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Hor-
ta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, del 09.02.2010 
(DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incen-
di	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan	amb	el	
conseller	d’Interior,	Relacions	Instituci-
onals	i	Participació
Tram. 354-00308/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Hor-
ta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, del 09.02.2010 
(DSPC-C 725).

Control	del	compliment	de	la	Moció	68/
VIII,	sobre	la	promoció	del	voluntariat
Tram. 390-00068/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immi-
gració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 16.02.2010

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Cultural	amb	el	
conseller	de	Cultura	i	Mitjans	de	Comu-
nicació	sobre	l’afer	del	Consorci	del	Pa-
lau	de	la	Música	Catalana
Tram. 354-00282/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 42, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
734).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Cultural	amb	el	
conseller	de	Cultura	i	Mitjans	de	Comu-
nicació	sobre	la	situació	del	Consell	Na-
cional	de	la	Cultura	i	de	les	Arts
Tram. 354-00285/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 42, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
734).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	 la	Unió	Empresarial	
del	Penedès	amb	relació	a	la	Proposi-
ció	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	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01956/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 64599).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	 la	Unió	Empresarial	
de	l’Anoia	amb	relació	a	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	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01957/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 64599).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incen-
di	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan	amb	el	
conseller	de	Medi	Ambient	i	Habitatge
Tram. 354-00309/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Hor-
ta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, del 09.02.2010 
(DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incen-
di	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan	amb	el	
conseller	d’Interior,	Relacions	Instituci-
onals	i	Participació
Tram. 354-00310/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Hor-
ta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, del 09.02.2010 
(DSPC-C 725).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	d’Empresa-
ris	del	Garraf,	Alt	i	Baix	Penedès	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	modifi-
cació	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’ar-
ticle	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	no-
vembre,	de	política	territorial
Tram. 352-01955/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 64599).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Diputació	de	Tarragona	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	reco-
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun-
cional	de	planificació
Tram. 352-01961/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Diputació	de	Barcelona	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	reco-
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun-
cional	de	planificació
Tram. 352-01962/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	del	Consell	Comarcal	de	l’Anoia	
amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	
reconeixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació
Tram. 352-01963/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Plataforma	per	la	Ve-
gueria	del	Penedès	amb	relació	a	la	Pro-
posició	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	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01958/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 64599).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	de	Munici-
pis	de	Catalunya	amb	relació	a	la	Pro-
posició	de	llei	de	reconeixement	del	
Penedès	com	a	àrea	funcional	de	pla-
nificació
Tram. 352-01959/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	a	la	
Proposició	de	llei	de	reconeixement	del	
Penedès	com	a	àrea	funcional	de	pla-
nificació
Tram. 352-01960/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Plataforma	per	una	
Vegueria	Pròpia	amb	relació	a	la	Propo-
sició	de	llei	de	reconeixement	del	Pene-
dès	com	a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01967/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Denominació	d’Origen	
Penedès	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01968/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Diputació	de	Barce-
lona	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	
de	reconeixement	del	Penedès	com	a	
àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01969/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	del	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Pene-
dès	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	
de	reconeixement	del	Penedès	com	a	
àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01964/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	del	Consell	Comarcal	del	Baix	Pe-
nedès	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	
de	reconeixement	del	Penedès	com	a	
àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01965/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Institut	d’Estudis	Pene-
desencs	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01966/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	Comarcal	de	
l’Anoia	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01973/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	Comarcal	del	
Garraf	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01974/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Diputació	de	Tarrago-
na	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	
reconeixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació
Tram. 352-01970/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	Comarcal	de	
l’Alt	Penedès	amb	relació	a	la	Proposi-
ció	de	llei	de	reconeixement	del	Pene-
dès	com	a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01971/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	Comarcal	del	
Baix	Penedès	amb	relació	a	la	Proposi-
ció	de	llei	de	reconeixement	del	Pene-
dès	com	a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01972/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Roca	Cladera,	director	del	Centre	de	Po-
lítica	del	Sòl	i	Valoracions	de	la	Univer-
sitat	Politècnica	de	Catalunya	i	expert	
en	delimitació	d’àrees	metropolitanes,	
amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	
reconeixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació
Tram. 352-01977/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Font	i	Garolera,	doctor	en	geografia	i	
especialista	en	ordenació	i	planificació	
territorials,	amb	relació	a	la	Proposició	
de	llei	de	reconeixement	del	Penedès	
com	a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01978/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Oliveras	Samitier,	catedràtic	d’anàlisi	
geogràfica	regional	de	la	Universitat	
Rovira	i	Virgili	i	expert	en	matèria	d’or-
ganització	territorial,	amb	relació	a	la	
Proposició	de	llei	de	reconeixement	del	
Penedès	com	a	àrea	funcional	de	pla-
nificació
Tram. 352-01975/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Jesús	
Burgueño	Rivero,	membre	de	la	Comis-
sió	de	Delimitació	Territorial	del	Col·legi	
de	Geògrafs	de	Catalunya,	amb	relació	
a	la	Proposició	de	llei	de	reconeixement	
del	Penedès	com	a	àrea	funcional	de	
planificació
Tram. 352-01976/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Unió	de	Pagesos	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	reco-
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun-
cional	de	planificació
Tram. 352-01982/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Institut	d’Estudis	Pe-
nedesencs	amb	relació	a	la	Proposi-
ció	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	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01983/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Joaquim	
Clusa,	consultor	i	coautor	del	llibre	l’Or-
ganització	territorial	de	Catalunya,	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	reco-
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun-
cional	de	planificació
Tram. 352-01979/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Comissions	Obreres	de	
Catalunya	amb	relació	a	la	Proposició	
de	llei	de	reconeixement	del	Penedès	
com	a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01980/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	General	de	Tre-
balladors	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-01981/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	 la	Diputació	de	Bar-
celona	amb	 relació	a	 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	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01986/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Diputació	de	Tarra-
gona	amb	relació	a	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	general	de	
Catalunya,	 i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01987/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Plataforma	per	una	
Vegueria	Pròpia	amb	relació	a	la	Pro-
posició	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	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01984/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Denominació	d’Ori-
gen	Penedès	amb	relació	a	la	Proposi-
ció	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	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01985/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	Comarcal	de	
l’Anoia	amb	relació	a	 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	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01990/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	Comarcal	del	
Garraf	amb	relació	a	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	general	de	
Catalunya,	 i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01991/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	Comarcal	de	
l’Alt	Penedès	amb	relació	a	la	Proposi-
ció	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	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01988/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	Comarcal	del	
Baix	Penedès	amb	relació	a	la	Propo-
sició	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	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01989/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Fascicle quart
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Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Roca	Cladera,	director	del	Centre	de	Po-
lítica	del	Sòl	i	Valoracions	de	la	Universi-
tat	Politècnica	de	Catalunya	i	expert	en	
delimitació	d’àrees	metropolitanes,	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	modifi-
cació	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’ar-
ticle	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	no-
vembre,	de	política	territorial
Tram. 352-01994/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	Joaquim	
Clusa,	consultor,	amb	relació	a	la	Pro-
posició	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	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01995/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Oliveras	Samitier,	catedràtic	d’anàlisi	
geogràfica	regional	de	la	Universitat	Ro-
vira	i	Virgili	i	expert	en	matèria	d’orga-
nització	territorial,	amb	relació	a	la	Pro-
posició	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	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01992/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Jesús	
Burgueño	Rivero,	membre	de	la	Comis-
sió	de	Delimitació	Territorial	del	Col·legi	
de	Geògrafs	de	Catalunya,	amb	relació	
a	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	territo-
rial	general	de	Catalunya,	i	de	l’article	12	
de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	novembre,	
de	política	territorial
Tram. 352-01993/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	General	de	Tre-
balladors	amb	relació	a	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	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01998/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Unió	de	Pagesos	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	modifi-
cació	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’ar-
ticle	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	no-
vembre,	de	política	territorial
Tram. 352-01999/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Jaume	
Font	i	Garolera,	doctor	en	geografia	i	
especialista	en	ordenació	i	planifica-
ció	territorials,	amb	relació	a	la	Propo-
sició	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	políti-
ca	territorial
Tram. 352-01996/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Comissions	Obreres	
amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	mo-
dificació	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. 352-01997/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	Comarcal	del	Gar-
raf	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	
reconeixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació
Tram. 352-02003/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64800).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	 la	Unió	Empresarial	de	
l’Anoia	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-02004/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64800).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	d’Empresaris	
del	Garraf,	Alt	Penedès	i	Baix	Penedès	
amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	
reconeixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació
Tram. 352-02005/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64800).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	Comarcal	de	l’Alt	
Penedès	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-02000/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64800).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	Comarcal	de	l’Ano-
ia	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	de	
reconeixement	del	Penedès	com	a	àrea	
funcional	de	planificació
Tram. 352-02001/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64800).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	Comarcal	del	Baix	
Penedès	amb	relació	a	la	Proposició	de	
llei	de	reconeixement	del	Penedès	com	
a	àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-02002/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64800).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	Regulador	de	la	
Denominació	d’Origen	Penedès	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	reco-
neixement	del	Penedès	com	a	àrea	fun-
cional	de	planificació
Tram. 352-02009/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64800).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	Comarcal	de	l’Alt	
Penedès	amb	relació	a	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	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-02010/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Unió	Empresarial	del	Pe-
nedès	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	
de	reconeixement	del	Penedès	com	a	
àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-02006/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64800).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Unió	d’Estudis	Penede-
sencs	amb	relació	a	la	Proposició	de	llei	
de	reconeixement	del	Penedès	com	a	
àrea	funcional	de	planificació
Tram. 352-02007/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64800).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	 de	 compareixença	 de	 re-
presentants	de	la	Plataforma	per	una	
Vegueria	Pròpia	amb	relació	a	la	Pro-
posició	de	llei	de	reconeixement	del	
Penedès	com	a	àrea	funcional	de	pla-
nificació
Tram. 352-02008/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64800).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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Proposta	 de	 compareixença	 de	 re-
presentants	del	Consell	Comarcal	del	
Garraf	amb	relació	a	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	general	de	
Catalunya,	 i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-02013/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	 de	 compareixença	 de	 re-
presentants	de	 la	Unió	Empresarial	
de	l’Anoia	amb	relació	a	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	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-02014/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	 de	 compareixença	 de	 re-
presentants	del	Consell	Comarcal	de	
l’Anoia	amb	relació	a	 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	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-02011/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	Comarcal	del	Baix	
Penedès	amb	relació	a	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	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-02012/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Institut	d’Estudis	Pene-
desencs	amb	relació	a	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	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-02017/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Plataforma	per	una	Ve-
gueria	Pròpia	amb	relació	a	la	Propo-
sició	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	políti-
ca	territorial
Tram. 352-02018/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	d’Empresa-
ris	del	Garraf,	Alt	Penedès	i	Baix	Pe-
nedès	amb	relació	a	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	general	de	
Catalunya,	 i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-02015/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Unió	Empresarial	del	
Penedès	amb	relació	a	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	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-02016/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	i	Comarques	amb	relació	a	la	
Proposició	de	llei	de	modificació	de	l’ar-
ticle	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	23/1983,	del	21	de	novembre,	de	
política	territorial
Tram. 352-02022/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64879).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Diputació	de	Tarragona	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	modifi-
cació	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’ar-
ticle	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	no-
vembre,	de	política	territorial
Tram. 352-02023/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64879).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Diputació	de	Barcelona	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	modifi-
cació	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’ar-
ticle	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	no-
vembre,	de	política	territorial
Tram. 352-02024/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64879).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	Regulador	de	la	
Denominació	d’Origen	Penedès	amb	
relació	a	la	Proposició	de	llei	de	modifi-
cació	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’ar-
ticle	12	de	la	Llei	23/1983,	del	21	de	no-
vembre,	de	política	territorial
Tram. 352-02019/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 64801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	de	Munici-
pis	de	Catalunya	amb	relació	a	la	Pro-
posició	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	políti-
ca	territorial
Tram. 352-02021/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64879).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	del	pre-
sident	del	Consell	Comarcal	del	Baix	
Penedès	amb	relació	a	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	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-02027/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64879).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Casanelles,	vicepresident	de	
l’Acadèmia	de	Ciències	Mèdiques	i	de	
la	Salut	de	Catalunya	i	Balears,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	modificació	
de	la	Llei	21/2000,	del	29	de	desembre,	
sobre	els	drets	d’informació	concernent	
la	salut	i	l’autonomia	del	pacient	i	la	do-
cumentació	clínica
Tram. 352-02069/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	del	pre-
sident	del	Consell	Comarcal	de	l’Ano-
ia	amb	relació	a	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	general	de	
Catalunya,	 i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-02025/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64879).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	del	pre-
sident	del	Consell	Comarcal	de	l’Alt	
Penedès	amb	relació	a	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	general	
de	Catalunya,	i	de	l’article	12	de	la	Llei	
23/1983,	del	21	de	novembre,	de	políti-
ca	territorial
Tram. 352-02026/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 64879).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter-
ritorial, sessió del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	de	Col·legis	de	
Diplomats	en	Infermeria	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	mo-
dificació	de	la	Llei	21/2000,	del	29	de	
desembre,	sobre	els	drets	d’informació	
concernent	la	salut	i	l’autonomia	del	pa-
cient	i	la	documentació	clínica
Tram. 352-02072/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	de	Col·legis	de	
Farmacèutics	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	
Llei	21/2000,	del	29	de	desembre,	sobre	
els	drets	d’informació	concernent	la	sa-
lut	i	l’autonomia	del	pacient	i	la	docu-
mentació	clínica
Tram. 352-02073/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Maria	
Rovira,	en	representació	de	l’Acadèmia	
de	Ciències	Mèdiques	i	de	la	Salut	de	
Catalunya	i	Balears,	amb	relació	Pro-
jecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
21/2000,	del	29	de	desembre,	sobre	els	
drets	d’informació	concernent	la	salut	i	
l’autonomia	del	pacient	i	la	documenta-
ció	clínica
Tram. 352-02070/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	
per	a	la	Defensa	de	la	Sanitat	Pública	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	mo-
dificació	de	la	Llei	21/2000,	del	29	de	
desembre,	sobre	els	drets	d’informació	
concernent	la	salut	i	l’autonomia	del	pa-
cient	i	la	documentació	clínica
Tram. 352-02071/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Coordinadora	d’Usu-
aris	de	la	Sanitat	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
21/2000,	del	29	de	desembre,	sobre	els	
drets	d’informació	concernent	la	salut	i	
l’autonomia	del	pacient	i	la	documenta-
ció	clínica
Tram. 352-02076/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	Catalana	d’Hos-
pitals	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
modificació	de	la	Llei	21/2000,	del	29	de	
desembre,	sobre	els	drets	d’informació	
concernent	la	salut	i	l’autonomia	del	pa-
cient	i	la	documentació	clínica
Tram. 352-02077/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	de	Col·legis	
de	Metges	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
21/2000,	del	29	de	desembre,	sobre	els	
drets	d’informació	concernent	la	salut	i	
l’autonomia	del	pacient	i	la	documenta-
ció	clínica
Tram. 352-02074/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consorci	Hospitalari	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	modificació	de	la	Llei	21/2000,	del	29	
de	desembre,	sobre	els	drets	d’informa-
ció	concernent	la	salut	i	l’autonomia	del	
pacient	i	la	documentació	clínica
Tram. 352-02075/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	Xavier	
Pastor,	president	de	FòrumCIS,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	modificació	
de	la	Llei	21/2000,	del	29	de	desembre,	
sobre	els	drets	d’informació	concernent	
la	salut	i	l’autonomia	del	pacient	i	la	do-
cumentació	clínica
Tram. 352-02080/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Manel	Picas,	en	representació	de	l’Hos-
pital	de	la	Santa	Creu	i	Sant	Pau,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	modificació	
de	la	Llei	21/2000,	del	29	de	desembre,	
sobre	els	drets	d’informació	concernent	
la	salut	i	l’autonomia	del	pacient	i	la	do-
cumentació	clínica
Tram. 352-02081/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Institut	Català	de	la	
Salut	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
modificació	de	la	Llei	21/2000,	del	29	de	
desembre,	sobre	els	drets	d’informació	
concernent	la	salut	i	l’autonomia	del	pa-
cient	i	la	documentació	clínica
Tram. 352-02078/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’Esther	
Mitjans,	directora	de	l’Agència	Catala-
na	de	Protecció	de	Dades,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	
Llei	21/2000,	del	29	de	desembre,	sobre	
els	drets	d’informació	concernent	la	sa-
lut	i	l’autonomia	del	pacient	i	la	docu-
mentació	clínica
Tram. 352-02079/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	Lluís	Mont-
set,	en	representació	de	l’Associació	
Catalana	d’Empresaris	de	la	Salut,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	modificació	
de	la	Llei	21/2000,	del	29	de	desembre,	
sobre	els	drets	d’informació	concernent	
la	salut	i	l’autonomia	del	pacient	i	la	do-
cumentació	clínica
Tram. 352-02084/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	de	Persones	Con-
sumidores	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02091/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65765).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Manel	
Iglesias,	expert	en	la	matèria	de	l’Ins-
titut	Català	de	la	Salut,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
21/2000,	del	29	de	desembre,	sobre	els	
drets	d’informació	concernent	la	salut	i	
l’autonomia	del	pacient	i	la	documenta-
ció	clínica
Tram. 352-02082/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Ricardo	
de	Lorenzo	i	Mateo,	president	de	l’Asso-
ciació	Espanyola	de	Dret	Sanitari,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	modificació	
de	la	Llei	21/2000,	del	29	de	desembre,	
sobre	els	drets	d’informació	concernent	
la	salut	i	l’autonomia	del	pacient	i	la	do-
cumentació	clínica
Tram. 352-02083/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65594).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 11.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Pimec	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	Ca-
talunya
Tram. 352-02095/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65765).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Unió	General	de	Treballa-
dors	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02096/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65765).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Comissions	Obreres	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02097/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65765).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Catalana	de	
Municipis	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02092/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65765).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	de	Municipis	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02093/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65765).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Foment	del	Treball	Nacional	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02094/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65765).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	del	direc-
tor	general	d’Alimentació,	Qualitat	i	In-
dústries	Agroalimentàries	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02101/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	la	secre-
tària	d’Habitatge	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02102/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	la	direc-
tora	de	l’Observatori	de	Dret	Privat	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02103/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	d’Unió	de	Pagesos	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02098/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65765).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	del	direc-
tor	general	de	Comerç	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02099/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	del	direc-
tor	general	de	Turisme	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02100/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	les	oficines	municipals	
d’informació	al	consumidor	de	munici-
pis	d’entre	deu	mil	i	cinquanta	mil	habi-
tants	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02107/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	les	oficines	municipals	
d’informació	al	consumidor	de	munici-
pis	de	més	de	cinquanta	mil	habitants	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02108/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Foment	del	Treball	Na-
cional	-	Confederació	Empresarial	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02109/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	del	director	
de	l’Agència	Catalana	de	Seguretat	Ali-
mentària	(ACSA)	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02104/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	cadascuna	de	les	ofici-
nes	comarcals	d’informació	al	consumi-
dor	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02105/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	les	oficines	municipals	
d’informació	al	consumidor	de	munici-
pis	de	fins	a	deu	mil	habitants	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02106/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Multisecto-
rial	d’Empreses	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02113/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	General	de	
Cambres	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02114/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	d’Empreses	
Distribuïdores	d’Alimentació	de	Catalu-
nya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02115/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Pimec	Comerç	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02110/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Confederació	Empre-
sarial	Comarcal	de	Terrassa	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02111/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	d’Organit-
zacions	Empresarials	de	Girona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02112/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
de	Promotors	Constructors	d’Edificis	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02119/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	Catalana	d’Agèn-
cies	de	Viatges	Emissores	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02120/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	
d’Agències	de	Viatges	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02121/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Nacional	de	
Grans	Empreses	de	Distribució	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02116/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Confederació	de	Co-
merç	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	 llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02117/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Agrupament	de	Boti-
guers	i	Comerciants	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02118/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	 la	Federació	de	Mu-
tualitats	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02125/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	
d’Entitats	Asseguradores	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02126/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
de	Tallers	de	Reparació	d’Automòbils	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02127/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	de	
Vending	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02122/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	de	
Caixes	d’Estalvi	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02123/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	Catalana	d’Enti-
tats	Asseguradores	i	Reasseguradores	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02124/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	de	Res-
taurants	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02131/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Interco-
marcal	d’Hostaleria	i	Restauració	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02132/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Confederació	Empre-
sarial	d’Hostaleria	i	Restauració	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02133/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
de	Venedors	de	Vehicles	a	Motor	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02128/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Gremi	de	Venedors	de	
Vehicles	a	Motor	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02129/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Confederació	Catala-
na	d’Agroturisme	i	Turisme	Rural	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02130/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Gremi	de	Tintorers	i	
Bugaders	de	Barcelona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02137/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Nacional	de	
Fabricants	d’Electrodomèstics	de	Línia	
Blanca	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02138/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Espanyola	
de	Fabricants	de	Petit	Electrodomèstic	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02139/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	 de	 compareixença	 d’una	
representació	dels	col·legis	oficials	
d’agents	de	la	propietat	immobiliària	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02134/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
d’Associacions	Territorials	d’Empre-
saris	Instal·ladors	(Ferca)	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02135/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Comer-
ciants	d’Electrodomèstics	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02136/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.



22 de febrer de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 636

190

INFORMACIó

4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Espanyola	
de	Productes	per	a	la	Infància	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02143/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Nacional	
de	Fabricants	d’Automòbils	i	Camions	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02144/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Telefónica	de	España,	
SA,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02145/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Fabri-
cants	d’Equips	de	Climatització	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02140/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Espanyola	
de	Fabricants	de	Joguines	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02141/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Espanyola	
de	Fabricants	d’Il·luminació	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02142/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Aigües	de	Barcelona	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02149/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Autopistes	Concessionà-
ria	Espanyola,	SA,	i	Autopistes	de	Cata-
lunya,	SA,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02150/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Centres	Comercials	
Carrefour,	SA,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02151/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Gas	Natural	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02146/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Endesa	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02147/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Vodafone	España	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02148/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Joves	Agricultors	i	Ra-
maders	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02155/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	Sindical	Obre-
ra	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02156/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Candidatura	Autòno-
ma	de	Treballadors	i	Treballadores	de	
l’Administració	de	Catalunya	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02157/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Comissions	Obreres	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02152/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	General	de	Tre-
balladors	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02153/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Unió	de	Pagesos	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02154/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	d’Imposi-
tors	de	Bancs,	Caixes	i	Assegurances	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02161/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Coordinadora	d’Usu-
aris	de	la	Sanitat	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02162/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	de	Consumidors	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02163/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Taula	d’Autònoms	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02158/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Nacional	
d’Associacions	de	Treballadors	Autò-
noms-ATA	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02159/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Sindical	
de	Treballadors	Autònoms	Dependents	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02160/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Con-
sumidors	de	la	Província	de	Barcelona	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02167/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Agrupació	per	al	Pro-
grés	de	Sant	Boi	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02168/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Tarraco	de	
Protecció	als	Consumidors	i	Usuaris	de	
la	Província	de	Tarragona	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02169/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Organització	de	Con-
sumidors	i	Usuaris	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02164/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	Cívica	de	Con-
sumidors	i	Mestresses	de	Casa	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02165/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Con-
sumidors	Independents	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02166/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Intercomar-
cal	de	Consumidors	i	Usuaris	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02173/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	per	a	la	In-
formació	dels	Consumidors	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02174/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	Alimentari	de	
la	Mediterrània	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02175/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Consu-
midors	i	Usuaris	Rebacamp	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02170/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	en	Defen-
sa	del	Consumidor	i	l’Usuari	de	Cornellà	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02171/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Alternatives	al	Consum	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02172/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Abacus,	SCCL,	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02179/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Servei	de	Defensa	del	
Consumidor	i	l’Usuari	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02180/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Consum	Social	Català	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02181/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	de	Coope-
ratives	de	Consumidors	i	Usuaris	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02176/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Consum	Rebel,	Associ-
ació	de	Joves	Consumidors	de	Catalu-
nya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02177/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	cooperativa	El	Brot	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02178/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	d’Usuaris	
d’Internet	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02185/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Reial	Automòbil	Club	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02186/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’associació	Mujeres	pa-
ra	la	Democracia	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02187/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Teleespectadors	Associ-
ats	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02182/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Ausbanc	Consum	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02183/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Plataforma	d’Usuaris	
de	Renfe	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02184/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	 la	Societat	Catalana	
d’Al·lèrgia	i	Immunologia	Clínica	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02191/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Immunitas	Vera	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02192/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	
d’Hemofília	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02193/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	d’Usuaris	
d’Acadèmies	d’Ensenyament	no	Oficial	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02188/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	de	Col·legis	de	
Metges	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	Ca-
talunya
Tram. 352-02189/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Celíacs	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02190/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’ONCE	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02197/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Ecom	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	Ca-
talunya
Tram. 352-02198/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Comitè	Català	de	Repre-
sentants	de	Persones	amb	Discapacitat	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02199/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Promotora	
de	l’Orientació	del	Consum	de	la	Gent	
Gran	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02194/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	de	
Cecs	i	Disminuïts	Visuals	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02195/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	
per	a	la	Integració	del	Cec	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02196/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	Catalana	
pro	Persones	amb	Discapacitat	Intel-
lectual	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02203/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Salut	Mental	de	Saba-
dell.	Associació	de	familiars	malalts,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02204/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Justícia	i	Pau	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02205/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Institut	Guttman	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02200/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	de	Perso-
nes	Sordes	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02201/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	d’Associ-
acions	Catalanes	de	Pares	i	Persones	
Sordes	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02202/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Intermón-Oxfam	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02209/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Xarxa	de	Consum	So-
lidari	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02210/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	de	
Màsters	en	Ciències	de	Consum	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02211/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Setem	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02206/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Alternativa	3	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02207/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Greenpeace	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02208/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	d’Associ-
acions	de	Mares	i	Pares	d’Alumnes	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02215/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	d’Asso-
ciacions	de	Pares	i	Mares	d’Alumnes	
d’Ensenyament	Secundari	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02216/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	d’Associ-
acions	de	Mares	i	Pares	d’Escoles	Lliu-
res	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02217/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Centre	de	Recerca	i	
Informació	en	Consum	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02212/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	Escolar	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02213/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	d’AMPAS	
d’Escoles	Bressol	de	Barcelona	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02214/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Institut	d’Estudis	Cata-
lans	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02221/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Òmnium	Cultural	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02222/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	dels	Il·lustres	
Col·legis	d’Advocats	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02223/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Plataforma	per	la	Llen-
gua	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02218/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Consum	Català	-	Asso-
ciació	Catalana	de	Consumidors	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02219/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	en	Defensa	
de	l’Etiquetatge	en	Català	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02220/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	de	Col·legis	de	
Veterinaris	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02258/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Gremi	de	Comerciants	
de	Ferreteria	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02259/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	de	Contact	
Center	Espanyola	(ACE-FECEMD)	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02260/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Catalana	
de	Municipis	i	Comarques	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02224/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Federació	de	Munici-
pis	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02225/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 65831).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	de	Col·legis	de	
Farmacèutics	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02257/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’ACESA-Abertis	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02270/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Cambra	de	Comerç	de	
Tarragona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02271/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Carrefour	SA,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02272/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	 l’empresa	Comercia	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02261/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 65849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Foment	del	Treball	Na-
cional	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02268/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Pimec	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02269/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Col·legi	d’Advocats	de	
Barcelona	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02276/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	d’Unió	de	Pagesos	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02277/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Plataforma	per	la	Llen-
gua	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02278/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Agrupació	de	Botiguers	
i	Comerciants	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02273/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Nacional	
d’Empreses	de	Gran	Distribució	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02274/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	del	Consell	d’Empreses	
Distribuïdores	d’Alimentació	de	Catalu-
nya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	
codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02275/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	d’Usuaris	
de	Serveis	Financers	(AUSBANC)	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	
consum	de	Catalunya
Tram. 352-02282/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Confederació	de	Co-
merç	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	 llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02283/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Pimec	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02284/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	Consum	Català	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	del	codi	de	con-
sum	de	Catalunya
Tram. 352-02279/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Organització	de	Consu-
midors	i	Usuaris	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02280/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	la	Unió	de	Consumidors	
d’Espanya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02281/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65852).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.
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Proposta	de	compareixença	de	José	Lu-
ís	Jiménez,	director	de	l’Escola	de	Cri-
minologia	de	Catalunya,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02288/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Felicia-
na	Piris	Duque,	propietària	de	la	merce-
ria	Blau	Marí	de	Barcelona,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	
de	Catalunya
Tram. 352-02289/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Miquel	
Valls,	president	de	la	Cambra	de	Co-
merç	de	Barcelona,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	Ca-
talunya
Tram. 352-02290/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	d’una	re-
presentació	de	l’Associació	Empresari-
al	de	Publicitat	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	del	codi	de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02285/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Manu-
el	Nevot,	propietari	de	Finques	Nevot,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	del	codi	
de	consum	de	Catalunya
Tram. 352-02286/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Proposta	de	compareixença	de	Xurde	
Rocamundi,	propietari	d’una	immobi-
liària	a	Arenys	de	Mar,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	del	codi	de	consum	de	
Catalunya
Tram. 352-02287/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 65853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.



Núm. 636 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de febrer de 2010

209

INFORMACIó

4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jor-
di	Roca,	director	general	de	Patrimoni	
Cultural,	davant	la	Comissió	de	Política	
Cultural,	perquè	expliqui	el	Pla	integral	
de	l’arqueologia	de	Catalunya
Tram. 356-00537/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 42, 
tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 734).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Sergi	
Centelles	i	Octavi	Centelles,	propieta-
ris	del	fons	Centelles,	per	a	explicar	la	
impossibilitat	d’arribar	a	un	acord	amb	
el	Govern
Tram. 356-00547/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 42, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
734).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Retecork	davant	la	Comis-
sió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	i	Turis-
me	perquè	presentin	la	Xarxa	Europea	
de	Territoris	Surers	i	exposin	les	seves	
línies	de	treball	i	la	situació	del	sector
Tram. 356-00559/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 65483).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 17.02.2010.

Sol·licitud	de	compareixença	d’Antoni	
Vila	Casas,	president	de	la	Fundació	Vi-
la	Casas,	davant	la	Comissió	de	Políti-
ca	Cultural	perquè	informi	sobre	la	seva	
tasca	de	mecenatge	i	sobre	els	objec-
tius	de	potenciació	de	l’art	i	dels	artistes	
d’aquesta	fundació
Tram. 356-00512/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 42, 
tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 734).

Sol·licitud	de	compareixença	del	presi-
dent	del	Consell	Nacional	de	la	Cultura	
i	de	les	Arts	davant	la	Comissió	de	Po-
lítica	Cultural	perquè	informi	sobre	les	
línies	d’actuació	previstes	al	capdavant	
del	Consell
Tram. 356-00520/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 42 de la Comissió de Política 
Cultural, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 734).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Eliseu	
Climent	i	Corbera,	president	d’Acció	
Cultural	del	País	Valencià,	davant	la	Co-
missió	de	Política	Cultural	amb	relació	
al	tancament	dels	repetidors	de	TV3	al	
País	Valencià
Tram. 356-00529/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la 
sessió núm. 42, tinguda el dia 17.02.2010 (DSPC-C 
734).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Miquel	
Àngel	García	Readigos,	cap	de	l’Àrea	
Regional	de	les	Terres	de	l’Ebre,	del	
Cos	d’Agents	Rurals	i	instructor	res-
ponsable	de	l’atestat,	davant	la	Comis-
sió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	Fores-
tal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00570/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Joan	
Boada	i	Masoliver,	secretari	general	de	
Medi	Ambient	i	Habitatge,	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00571/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Olga	La-
nau,	directora	general	de	Prevenció,	Ex-
tinció	d’Incendis	i	Salvaments,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00572/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Marqués,	president	de	Creu	Roja	Cata-
lunya,	i	d’Enric	Morist,	coordinador	ge-
neral	de	Creu	Roja	Catalunya,	davant	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	perquè	expliquin	la	tasca	de	
Creu	Roja	amb	relació	a	la	incorporació	
al	mercat	laboral	de	les	persones	més	
vulnerables
Tram. 356-00560/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 65563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 17.02.2010.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Núria	
Buenaventura,	directora	general	de	Me-
di	Natural,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00568/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Antoni	
Mur,	inspector	en	cap	dels	Agents	Ru-
rals,	davant	la	Comissió	d’Investigació	
sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	
Joan
Tram. 356-00569/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Moisès	
Galán	Santana,	del	Grup	de	Reforç	d’Ac-
tuacions	Forestals	(GRAF	1),	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00576/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Car-
les	Font	Gili,	D0,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00577/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Juan	
Herrera	Granados,	sergent	del	Grup	de	
Reforç	d’Actuacions	Forestals	(GRAF),	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00578/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Joan	
Rovira,	subdirector	operatiu	del	Cos	
de	Bombers	de	la	Generalitat,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00573/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Bienve-
nido	Aguado	Sánchez,	Hotel	0,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00574/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Marc	
Castellnou	Ribem,	cap	del	Grup	de	Re-
forç	d’Actuacions	Forestals	(GRAF),	da-
vant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00575/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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Sol·licitud	de	compareixença	d’una	re-
presentació	sindical	del	Cos	de	Bom-
bers	de	la	Candidatura	Autònoma	de	
Treballadors	i	Treballadores	de	l’Admi-
nistració	de	Catalunya	(CATAC)	davant	
la	Comissió	d’Investigació	sobre	l’In-
cendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00582/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Àngel	
Ferràs,	alcalde	d’Horta	de	Sant	Joan,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00583/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Ignacio	
Javier	García	López,	comandant,	mem-
bre	de	la	Unitat	Militar	d’Emergències	
(UME),	base	aèria	de	Torrejón	de	Ardoz	
(Madrid),	davant	la	Comissió	d’Investi-
gació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00584/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Andreu	
Caravaca	Fernández,	guaita	del	Grup	de	
Reforç	d’Actuacions	Forestals	(GRAF)	
de	Lleida,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00579/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	re-
presentació	sindical	del	Cos	de	Bom-
bers	de	Comissions	Obreres	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00580/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	re-
presentació	sindical	del	Cos	de	Bom-
bers	de	la	Unió	General	de	Treballadors	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00581/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Fran-
cisco	Pérez	Puebla,	signant	de	l’infor-
me	de	l’Agència	Estatal	de	Meteorolo-
gia	(AEMET)	sobre	l’origen	de	l’incendi,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00588/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	l’agent	
del	Cos	d’Agents	Rurals	signant	de	l’in-
forme	sobre	l’origen	de	l’incendi	da-
vant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00589/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Luis	Es-
pada,	cap	de	sala	del	Cos	de	Bombers	
de	Barcelona	el	21	de	juliol,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00590/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Joan	
Josep	Malràs,	alcalde	de	Prat	de	Comte	
(Terra	Alta),	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00585/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	per-
sona	 responsable	de	 la	Brigada	de	
Bombers	de	l’Aragó	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00586/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	per-
sona	responsable	de	la	Brigada	de	Re-
forç	contra	Incendis	Forestals	(BRIF)	
de	Daroca	(Aragó)	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00587/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Jor-
di	M.,	bomber	de	Móra	d’Ebre	(Ribera	
d’Ebre),	davant	la	Comissió	d’Investiga-
ció	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	
Sant	Joan
Tram. 356-00594/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
M.,	auxiliar	forestal	de	Móra	d’Ebre,	da-
vant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00595/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	 de	 compareixença	 dels	
agents	rurals	signants	dels	informes	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00596/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	dels	ope-
radors	de	sala	del	Cos	de	Bombers	de	
Tarragona	el	21	de	juliol	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00591/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Enrique	
M.	F.,	auxiliar	forestal	de	Badalona	(Bar-
celonès),	davant	la	Comissió	d’Investi-
gació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00592/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Luis	F.,	
cap	del	Cos	de	Bombers	destinat	a	Pi-
neda,	davant	la	Comissió	d’Investigació	
sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	
Joan
Tram. 356-00593/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	l’ins-
pector	o	inspectora	de	Treball	actuant	
en	l’informe	de	l’incendi	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00600/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Vicenç	
Marín,	director	del	Centre	de	Seguretat	
i	Condicions	de	Salut	en	el	Treball	de	
Tarragona	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00601/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	per-
sona	responsable	de	l’informe	meteo-
rològic	de	l’incendi	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00602/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	peso-
na	responsable	de	l’àrea	bàsica	policial	
de	la	zona	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00597/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	del	cap	de	
la	Unitat	Judicial	d’Investigació	del	Cos	
de	Mossos	d’Esquadra	encarregat	dels	
fets	davant	la	Comissió	d’Investigació	
sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	
Joan
Tram. 356-00598/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	per-
sona	responsable	de	la	Brigada	de	Re-
forç	contra	Incendis	Forestals	(BRIF)	de	
Daroca	(Aragó)	durant	l’incendi	davant	
la	Comissió	d’Investigació	sobre	l’In-
cendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00599/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	la	per-
sona	responsable	de	l’Agrupació	de	
Defensa	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00609/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	del	direc-
tor	del	Parc	Natural	dels	Ports	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00610/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	per-
sona	responsable	de	la	Unitat	del	Grup	
d’Actuacions	Especials	(GRAF)	davant	
la	Comissió	d’Investigació	sobre	l’In-
cendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00611/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Fran-
cisco	Pérez	Puebla,	de	l’Agència	Esta-
tal	de	Meteorologia,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00603/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Rafa-
el	Ochoa,	de	la	Subdirecció	General	
de	Protecció	Civil,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00604/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	per-
sona	en	cap	del	Centre	de	Coordinació	
Operativa	de	Catalunya	(Cecat)	del	dia	
21	de	juliol	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00605/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Mateu	
Mas	Soler,	responsable	de	la	Secció	de	
Telecomunicacions,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00615/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	per-
sona	responsable	de	la	Regió	Policial	
de	les	Terres	de	l’Ebre	davant	la	Comis-
sió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	Fores-
tal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00616/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	l’agent	
major	especialista	en	prevenció	i	in-
vestigació	d’incendis	forestals	del	Cos	
d’	Agents	Rurals	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00617/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	l’analis-
ta	en	cap	de	la	Unitat	del	Grup	d’Actu-
acions	Forestals	(GRAF),	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00612/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Lluís	Espadas,	responsable	de	la	Uni-
tat	de	Suport	Logístic	i	Mitjans	Aeris,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00613/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Roberto	
Gómez	Vallbuena,	responsable	de	la	Di-
visió	d’Operacions,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00614/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	la	per-
sona	responsable	de	l’Agència	Estatal	
de	Meteorologia	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00621/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Núria	
Buenaventura,	directora	general	de	Me-
di	Natural,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00622/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Joan	
Boada	i	Masoliver,	secretari	general	de	
Medi	Ambient	i	Habitatge,	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00623/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Rosa	
Maria	Torre	Lloveras,	subdirectora	ge-
neral	dels	Agents	Rurals,	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00618/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Esteve	
Canyameres	Ramoneda,	responsable	
del	Servei	de	Prevenció	d’Incendis	Fo-
restals,	davant	la	Comissió	d’Investiga-
ció	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	
Sant	Joan
Tram. 356-00619/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	per-
sona	responsable	de	la	Brigada	de	Re-
forç	contra	Incendis	Forestals	(BRIF)	
de	Daroca	(Aragó)	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00620/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Fèlix	
González,	inspector	en	cap	de	la	Regió	
d’Emergències	de	les	Terres	de	l’Ebre,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00627/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Bienve-
nido	Aguado	Sánchez,	Hotel	0,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00628/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Marc	
Castellnou	Ribem,	cap	del	Grup	de	Re-
forç	d’Actuacions	Forestals	(GRAF),	da-
vant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00629/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Olga	La-
nau,	directora	general	de	Prevenció,	Ex-
tinció	d’Incendis	i	Salvaments,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00624/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Ramon	Mora,	director	general	de	Pro-
tecció	Civil,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00625/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Joan	
Rovira,	subdirector	operatiu	del	Cos	
de	Bombers	de	la	Generalitat,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00626/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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Sol·licitud	de	compareixença	d’Andreu	
Caravaca	Fernández,	guaita	del	Grup	de	
Reforç	d’Actuacions	Forestals	(GRAF)	
de	Lleida,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00633/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Sebas-
tià	Massagué,	sotsinspector	dels	Bom-
bers	de	la	Generalitat	i	cap	de	la	Divisió	
dels	Grups	Operatius	Especials,	da-
vant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00634/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Antoni	
Rifà,	responsable	de	la	Subdirecció	Ge-
neral	Operativa	quan	es	produeixen	els	
incendis,	davant	la	Comissió	d’Investi-
gació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00635/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Moisès	
Galán	Santana,	del	Grup	de	Reforç	d’Ac-
tuacions	Forestals	(GRAF	1),	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00630/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Car-
les	Font	Gili,	D0,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00631/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Juan	
Herrera	Granados,	sergent	del	Grup	de	
Reforç	d’Actuacions	Forestals	(GRAF),	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00632/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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Sol·licitud	de	compareixença	d’Enric	
Ramírez,	Eco	0,	davant	 la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00639/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Juan	
José	Muria,	Eco	00,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00640/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Manel	
Bosch,	cap	de	la	Divisió	d’Operacions	
quan	es	produeixen	els	incendis,	da-
vant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00641/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Agus-
tí	Gatell,	cap	de	la	Regió	d’Emergèn-
cies	de	Tarragona,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00636/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Miquel	
Vidal,	responsable	de	la	Unitat	del	Grup	
d’Emergències	Mèdiques,	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00637/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Ricard	
Expòsito,	del	Grup	de	Reforç	d’Actua-
cions	Forestals	(GRAF	6)	i	coordinador	
de	les	unitats	dels	grups	de	reforç	d’ac-
tuacions	forestals,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00638/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Fascicle cinquè
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Sol·licitud	de	compareixença	de	Xavier	
Rovira	Picañol,	pilot,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00645/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jor-
di	Vidal,	responsable	de	la	Secció	de	
Desenvolupament	Tecnològic,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00646/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	re-
presentació	sindical	del	Cos	de	Bom-
bers	de	Comissions	Obreres	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00647/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	del	cap	o	
la	cap	de	sala	de	Tarragona	el	21	de	ju-
liol	de	2009	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00642/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Vicent	
Creus,	cap	dels	bombers	voluntaris	
d’Horta	de	Sant	Joan	(Terra	Alta),	da-
vant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00643/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Uwe	Um-
bach,	pilot,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00644/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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Sol·licitud	de	compareixença	d’Àngel	
Ferràs,	alcalde	d’Horta	de	Sant	Joan,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00651/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Joan	
Josep	Malràs,	alcalde	de	Prat	de	Comte	
(Terra	Alta),	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 356-00652/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Cruz,	representant	d’Afectats	del	
Llémena	al	Revardit	per	la	MAT,	davant	
la	Comissió	d’Economia	i	Finances	per-
què	exposi	la	seva	posició	sobre	la	línia	
elèctrica	de	molt	alta	tensió	entre	Bes-
canó	i	Santa	Llogaia	d’Àlguema
Tram. 356-00659/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 65991).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 17.02.2010.

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	re-
presentació	sindical	del	Cos	de	Bom-
bers	de	la	Unió	General	de	Treballadors	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00648/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’una	re-
presentació	sindical	del	Cos	de	Bom-
bers	de	la	Candidatura	Autònoma	de	
Treballadors	i	Treballadores	de	l’Admi-
nistració	de	Catalunya	(CATAC)	davant	
la	Comissió	d’Investigació	sobre	l’In-
cendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00649/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Lluís	Salvador,	delegat	del	Govern	a	les	
Terres	de	l’Ebre,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00650/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	amb	
la	consellera	de	Justícia	sobre	el	Pla	na-
cional	d’execució	penal
Tram. 355-00087/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 53 de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 
18.02.2010 (DSPC-C 736).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	d’In-
vestigació	 sobre	 l’Incendi	 Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan	amb	el	conseller	
de	Medi	Ambient	i	Habitatge
Tram. 355-00135/08

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Hor-
ta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, del 09.02.2010 
(DSPC-C 725).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	d’In-
vestigació	 sobre	 l’Incendi	 Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan	amb	el	conseller	
d’Interior,	Relacions	Institucionals	i	Par-
ticipació
Tram. 355-00136/08

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Hor-
ta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, del 09.02.2010 
(DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Ignacio	
Javier	García	López,	comandant	i	mem-
bre	de	la	Unitat	Militar	d’Emergències	
de	Torrejón	de	Ardoz	(Madrid),	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00661/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 2, tinguda el 
dia 09.02.2010 (DSPC-C 725).

Sol·licitud	de	compareixença	del	tèc-
nic	responsable	de	la	Brigada	de	Re-
forç	contra	Incendis	Forestals	(BRIF)	
de	Daroca	(Aragó)	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 356-00662/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, en la sessió núm. 3, tinguda el 
dia 15.02.2010 (DSPC-C 730).

Proposta	de	compareixença	de	Celes-
tino	Corbacho	Chaves,	expresident	del	
Consell	Rector	del	Consorci	Sanitari	In-
tegral;	Núria	Marín,	presidenta	del	Con-
sell	Rector	del	Consorci	Sanitari	Inte-
gral;	Josep	Fité,	conseller	delegat	del	
Consorci	Sanitari	Integral,	i	Santiago	
Nofuentes,	director	general	del	Consor-
ci	Sanitari	Integral,	amb	relació	a	l’Infor-
me	de	fiscalització	29/2009,	referent	al	
Consorci	Sanitari	Integral,	corresponent	
al	2007
Tram. 362-00001/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 65485).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes, sessió del 11.02.2010.
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4.53.15.

Compareixença	de	Miquel	Àngel	García	
Readigos,	cap	de	l’Àrea	Regional	de	les	
Terres	de	l’Ebre,	CAR	i	instructor	res-
ponsable	de	l’atestat,	davant	la	Comis-
sió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	Fores-
tal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00368/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 15.02.2010 (DSPC-C 730).

Compareixença	d’Ignasi	Rodríguez,	
subdirector	de	Boscos	i	Gestió	de	la	
Biodiversitat,	davant	la	Comissió	d’In-
vestigació	 sobre	 l’Incendi	 Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00369/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 15.02.2010 (DSPC-C 730).

Compareixença	de	Raül	Quílez,	tècnic	
del	Servei	Forestal	del	Cos	de	Bombers	
de	València,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 357-00372/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 16.02.2010 (DSPC-C 731).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	del	director	de	l’Insti-
tut	Ramon	Llull	davant	la	Comissió	de	
Política	Cultural	perquè	expliqui	la	par-
ticipació	de	Catalunya	a	la	Biennal	de	
Venècia
Tram. 357-00321/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 42 de la Comissió 
de Política Cultural, del 17.02.2010 (DSPC-C 734).

Compareixença	de	David	Rodríguez,	di-
rector	del	Servei	Meteorològic	de	Cata-
lunya,	davant	la	Comissió	d’Investiga-
ció	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	
Sant	Joan
Tram. 357-00366/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 15.02.2010 (DSPC-C 730).

Compareixença	d’Antoni	Mur,	inspec-
tor	en	cap	dels	Agents	Rurals,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00367/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 15.02.2010 (DSPC-C 730).
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4.53.15.

Compareixença	d’Elias	Gil	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incen-
di	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00377/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 16.02.2010 (DSPC-C 731).

Compareixença	de	Jordi	Giné	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00378/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 16.02.2010 (DSPC-C 731).

Compareixença	de	Núria	Buenaventura,	
directora	general	de	Medi	Natural,	da-
vant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00379/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Salvador	Carbó,	di-
rector	del	Museu	Picasso	d’Horta	de	
Sant	Joan,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 357-00374/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 16.02.2010 (DSPC-C 731).

Compareixença	de	Xavier	Fortuño,	veí	
d’Horta	de	Sant	Joan,	davant	la	Comis-
sió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	Fores-
tal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00375/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 16.02.2010 (DSPC-C 731).

Compareixença	de	Lluís	Gil	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incen-
di	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00376/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 16.02.2010 (DSPC-C 731).
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4.53.15.

Compareixença	de	Joan	Rovira,	sub-
director	operatiu	del	Cos	de	Bombers	
de	la	Generalitat,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00383/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Fèlix	González,	ins-
pector	en	cap	de	la	Regió	d’Emergèn-
cies	de	les	Terres	de	l’Ebre,	davant	la	
Comissió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00384/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan, del 16.02.2010 (DSPC-C 731).

Compareixença	de	Joan	Boada	i	Maso-
liver,	secretari	general	de	Medi	Ambient	
i	Habitatge,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 357-00380/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	d’Olga	Lanau,	directo-
ra	general	de	Prevenció,	Extinció	d’In-
cendis	i	Salvaments,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00381/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Josep	Ramon	Mora,	
director	general	de	Protecció	Civil,	da-
vant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00382/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).
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4.53.15.

Compareixença	de	Carles	Font	Gili,	D0,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00388/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Juan	Herrera	Grana-
dos,	sergent	del	Grup	de	Reforç	d’Actu-
acions	Forestals	(GRAF),	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00389/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	d’Andreu	Caravaca	Fer-
nández,	guaita	del	Grup	de	Reforç	d’Ac-
tuacions	Forestals	(GRAF)	de	Lleida,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00390/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Bienvenido	Aguado	
Sánchez,	Hotel	0,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00385/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Marc	Castellnou	Ri-
bem,	cap	del	Grup	de	Reforç	d’Actua-
cions	Forestals	(GRAF),	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00386/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Moisès	Galán	San-
tana,	del	Grup	de	Reforç	d’Actuacions	
Forestals	(GRAF	1),	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00387/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).
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4.53.15.

Compareixença	de	Miquel	Vidal,	res-
ponsable	de	la	Unitat	del	Grup	d’Emer-
gències	Mèdiques,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00394/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Ricard	Expòsito,	del	
Grup	de	Reforç	d’Actuacions	Forestals	
(GRAF	6)	i	coordinador	de	les	unitats	
dels	grups	de	reforç	d’actuacions	fores-
tals,	davant	la	Comissió	d’Investigació	
sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	
Joan
Tram. 357-00395/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	d’Enric	Ramírez,	Eco	0,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00396/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Sebastià	Massagué,	
sotsinspector	dels	Bombers	de	la	Ge-
neralitat	i	cap	de	la	Divisió	dels	Grups	
Operatius	Especials,	davant	la	Comis-
sió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	Fores-
tal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00391/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	d’Antoni	Rifà,	respon-
sable	de	la	Subdirecció	General	Ope-
rativa	quan	es	produeixen	els	incendis,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00392/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	d’Agustí	Gatell,	cap	de	
la	Regió	d’Emergències	de	Tarragona,	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00393/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).
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4.53.15.

Compareixença	de	Vicent	Creus,	cap	
dels	bombers	voluntaris	d’Horta	de	
Sant	Joan	(Terra	Alta),	davant	la	Comis-
sió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	Fores-
tal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00400/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	 de	 compareixença	
d’Uwe	Umbach,	pilot,	davant	la	Comis-
sió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	Fores-
tal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00401/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Xavier	Rovira	Pi-
cañol,	pilot,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 357-00402/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Juan	José	Muria,	
Eco	00,	davant	la	Comissió	d’Investiga-
ció	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	
Sant	Joan
Tram. 357-00397/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Manel	Bosch,	cap	de	
la	Divisió	d’Operacions	quan	es	produ-
eixen	els	incendis,	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00398/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	del	cap	o	la	cap	de	sa-
la	de	Tarragona	el	21	de	juliol	de	2009	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00399/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	
sindical	del	Cos	de	Bombers	de	la	Can-
didatura	Autònoma	de	Treballadors	
i	Treballadores	de	l’Administració	de	
Catalunya	(CATAC)	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00406/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Josep	Lluís	Salva-
dor,	delegat	del	Govern	a	les	Terres	de	
l’Ebre,	davant	la	Comissió	d’Investiga-
ció	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	
Sant	Joan
Tram. 357-00407/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	d’Àngel	Ferràs,	alcalde	
d’Horta	de	Sant	Joan	(Terra	Alta),	da-
vant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00408/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	de	Jordi	Vidal,	respon-
sable	de	la	Secció	de	Desenvolupament	
Tecnològic,	davant	la	Comissió	d’Inves-
tigació	sobre	l’Incendi	Forestal	d’Horta	
de	Sant	Joan
Tram. 357-00403/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	d’una	representació	
sindical	del	Cos	de	Bombers	de	Co-
missions	Obreres	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00404/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	d’una	representació	
sindical	del	Cos	de	Bombers	de	la	Unió	
General	de	Treballadors	davant	la	Co-
missió	d’Investigació	sobre	l’Incendi	
Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00405/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).
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Compareixença	del	president	del	Con-
sell	Nacional	de	la	Cultura	i	de	les	Arts	
davant	la	Comissió	de	Política	Cultural	
per	a	informar	sobre	l’activitat	del	Con-
sell
Tram. 359-00012/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 42 de la Co-
missió de Política Cultural, del 17.02.2010 (DSPC-C 
734).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió	plenària	núm.	71

Convocada per al dia 24 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

24 de febrer de 2010

09.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

Debat general sobre la situació econòmica i les mesures 
per a afrontar-la. Tram. 255-00007/08. President de la 
Generalitat. Substanciació.

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2010

Compareixença	de	Joan	Josep	Malràs,	
alcalde	de	Prat	de	Comte	(Terra	Alta),	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00409/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	d’Ignacio	Javier	García	
López,	comandant	i	membre	de	la	Uni-
tat	Militar	d’Emergències	de	Torrejón	
de	Ardoz	(Madrid),	davant	la	Comissió	
d’Investigació	sobre	l’Incendi	Forestal	
d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00410/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 2, tinguda el dia 
09.02.2010 (DSPC-C 725).

Compareixença	del	tècnic	responsable	
de	la	Brigada	de	Reforç	contra	Incen-
dis	Forestals	(BRIF)	de	Daroca	(Aragó)	
davant	la	Comissió	d’Investigació	sobre	
l’Incendi	Forestal	d’Horta	de	Sant	Joan
Tram. 357-00411/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
15.02.2010 (DSPC-C 730).
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11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures previstes per a incentivar la vinguda 
de jutges d’altres comunitats autònomes. Tram. 302-
00215/08. Grup Mixt. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la desocupació. Tram. 302-00216/08. Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les competències estatutàries en matèria d’educació. 
Tram. 302-00217/08. Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Debat i votació.

14. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 25 de febrer, a les 16.00 h.)

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2010

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Liquidació	del	pressupost	del	Parla-
ment	corresponent	al	2009
Tram. 232-00010/08

Proposta al Ple

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 10 de febrer 
de 2010, d’acord amb els apartats 3.h i 4 de l’article 29 
del Reglament del Parlament, ha acordat de proposar 
al Ple la liquidació del pressupost del Parlament cor-
responent al 2009.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2010

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

Sessió	plenària	núm.	72

Convocada per al dia 25 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

25 de febrer de 2010

09.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2010-
2013. Tram. 200-00079/08. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat (Text presentat: BOPC 608, 7).

2. Proposició de llei de reducció de la morositat a les 
administracions públiques. Tram. 202-00072/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat de totali-
tat i votació de l’esmena a la totalitat. (Text presentat: 
BOPC 472, 24.)

3. Comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del Reglament)

4. Liquidació del pressupost del Parlament correspo-
nent al 2009. Tram. 232-00010/08. Mesa Ampliada. 
Liquidació del pressupost (art. 29.3.h del Reglament).

5. Situació de compatibilitat de diputats i diputades. 
Tram. 234-00045/08, 234-00046/08, 234-00047/08, 
234-00048/08, 234-00049/08. Comissió de l’Estatut 
dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Co-
missió (Dictamen: BOPC 631, 6).

6. 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.

7. Interpel·lació al Govern sobre el règim de pagament 
dels serveis educatius i d’iniciativa social. Tram. 300-
00261/08. Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures. 
Tram. 300-00262/08. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la funció pública. 
Tram. 300-00263/08. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de des-
envolupament en matèria de societat del coneixement. 
Tram. 300-00264/08. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.
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PARLAMENT DE CATALUNYA. ESTAT DE DESPESES: EXERCICI 2009. PERÍODE 01.01.2009 A 31.12.2009

Cap. Article Pressupost  Autoritzacions Pressupost Disposicions Obligacions
  definitiu  disponible  reconegudes

1 10 8.319.689,45 7.675.154,06 644.535,39 7.675.154,06 7.675.154,06
 11 1.131.602,73 811.505,35 320.097,38 811.505,35 811.505,35
 12 12.854.935,16 12.800.072,18 54.862,98 12.800.072,18 12.800.072,18
 13 236.109,15 202.434,57 33.674,58 202.434,57 202.434,57
 15 1.438.158,68 1.420.378,18 17.780,50 1.420.378,18 1.420.378,18
 16 4.652.574,57 4.625.876,74 26.697,83 4.625.876,74 4.625.876,74
 17 1.031.870,48 967.109,11 64.761,37 967.109,11 967.109,11
 Resultat 29.664.940,22 28.502.530,19 1.162.410,03 28.502.530,19 28.502.530,19

2 20 1.102.323,54 908.391,61 193.931,93 908.391,61 908.391,61
 21 1.375.423,79 653.346,41 722.077,38 653.346,41 653.346,41
 22 6.834.341,14 4.988.203,19 1.846.137,95 4.988.203,19 4.988.203,19
 23 5.663.882,04 5.389.977,69 273.904,35 5.389.977,69 5.389.977,69
 24 812.443,24 625.582,20 186.861,04 625.582,20 625.582,20
 Resultat 15.788.413,75 12.565.501,10 3.222.912,65 12.565.501,10 12.565.501,10

4 48 17.987.422,60 17.987.422,60 0,00 17.987.422,60 17.987.422,60
 Resultat 17.987.422,60 17.987.422,60 0,00 17.987.422,60 17.987.422,60

6 61 8.096.260,16 8.096.260,16 0,00 8.096.260,16 8.096.260,16
 62 1.656.546,70 649.230,33 1.007.316,37 649.230,33 649.230,33
 64 434.000,00 44.009,62 389.990,38 44.009,62 44.009,62
 65 2.073.462,69 962.816,60 1.110.646,09 962.816,60 962.816,60
 67 142.000,00 77.731,19 64.268,81 77.731,19 77.731,19
 Resultat 12.402.269,55 9.830.047,90 2.572.221,65 9.830.047,90 9.830.047,90

8 83 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
 Resultat 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Resultat  75.863.046,12 68.905.501,79 6.957.544,33 68.905.501,79 68.905.501,79
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Aquest lloc de treball està adscrit al Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament, 
amb jornada a temps parcial, amb cinc hores diàries de 
dedicació al matí, concretades en un horari de 9 a 14 
hores, per un període d’un any, prorrogable per un any 
més, com a màxim.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment 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 d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Pròrroga	del	nomenament	d’un	funcio-
nari	interí

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 16.02.2010

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 
de febrer de 2009, ha acordat nomenar Joaquim Segura 
Gispert interí del Parlament perquè ocupi un lloc de 
treball de reforç creat en el marc del Programa d’inte-
gració sociolaboral per a persones amb funcionament 
intel·lectual límit i per a persones amb discapacitats 
psíquiques, amb efectes del dia 1 de març de 2009, per 
un període d’un any, prorrogable per un any més, com 
a màxim.

Aquest lloc de treball està adscrit al Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament, 
amb jornada a temps parcial, amb cinc hores diàries 
de dedicació al matí, concretades en un horari de 9 a 
14 hores.

Atès que el nomenament finalitza el propvinent 28 de 
febrer de 2010; 

vist l’informe favorable emès pel cap del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat; 

atès que Joaquim Segura i Gispert reuneix el perfil ade-
quat al lloc de treball a proveir i ha demostrat la seva 
vàlua, disposició i interès durant el període que ha estat 
ocupant el dit lloc de treball de reforç al Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parla-
ment; 

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; 

atès el que disposen l’article 37 dels Estatuts del règim i 
el govern interiors del Parlament de Catalunya; 

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: 

Prorrogar, durant un any, el nomenament interí de Joa-
quim Segura Gispert perquè ocupi un lloc de treball de 
reforç creat en el marc del Programa d’integració socio-
laboral per a persones amb funcionament intel·lectual 
límit i per a persones amb discapacitats psíquiques, a 
partir del dia 1 de març de 2010.
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Jubilació	d’un	funcionari

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 16.02.2010

Secretaria General

El 13 de març de 2010, Dámaso Cuartero Sisamón com-
pleix l’edat determinada per la legislació de la funció 
pública per a ésser declarat en situació de jubilació.

De conformitat amb les dades facilitades per l’Oïdoria 
de Comptes i Tresoreria es desprèn que Dámaso Cuar-
tero Sisamón compleix les condicions i els requisits per 
causar drets passius de jubilació; 

d’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i go-
vern interiors del Parlament de Catalunya; 

en ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Declarar jubilat Dámaso Cuartero Sisamón, amb efec-
tes del 14 de març de 2010.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix 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 Superi-
or de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de con-
formitat 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, 16 de febrer de 2010

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Actualització	de	la	Relació	de	llocs	de	
treball	aprovada	per	acord	de	la	Mesa	
del	Parlament	en	data	27	de	juny	de	
2006	
Tram. 221-00018/08

En data 27 de juny de 2006 la Mesa del Parlament va 
aprovar la nova edició de la revisió dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors del Parlament de Catalunya i de 
la Relació de llocs de treball. Atès que amb posterioritat 
s’han produït diverses modificacions de la RLT que han 
estat publicades al Butlletí Oficial del Parlament de Ca-
talunya, amb l’objectiu de disposar d’un text unificat  i 
atès que la relació de llocs de treball és un instrument de 
racionalització de l’estructura de l’Administració Parla-
mentària, s’ha cregut convenient procedir a l’actualit-
zació d’aquesta mitjançant la refosa de les esmentades 
modificacions de llocs de treball aprovades per la Mesa 
Ampliada en dates, 20.12.2007, 12.03.2008, 14.10.2008, 
01.04.2009, 22.09.2009 i 22.12.2009 (BOPC núm. 199, 
233, 333, 442, 540 i 622, respectivament).
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Relació  de llocs de treball                  
        
Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Gabinet de Presidència

Cap de l’Oficina Administrativa A1 17  C (*)  Tècnics superiors 210/VI LD   1
del Gabinet de Presidència       d’Administració
         parlamentària

Secretari/ària del Gabinet C1 9   B   Administradors 210/VI LD   2
de Presidència       parlamentaris

Secretaria General

Secretari/ària general A1 20  C   Lletrats Art. 201 RP LD   1 

Lletrat/ada major A1 20  C   Lletrats 210/VI LD   1

Lletrat/ada   A1 18  S   Lletrats 210/VI    8

Coordinador/a dels Serveis A1 16  C   Lingüistes 307/VII CE   1 
d’Assessorament Lingüístic

Assessor/a lingüístic/a A1 13  S   Lingüistes 307/VII CE   8 

Cap de la Secretaria C1 10  C   Administradors 307/VII LD   1 
de la Secretaria General       parlamentaris

Secretari/ària del lletrat/ada C1 9   S   Administradors 210/VI LD   1
major (d’alt càrrec)       parlamentaris

Secretari/ària d’alt càrrec C1 9   S   Administradors 315/VII LD   1 
         parlamentaris

Secretari/ària dels Serveis C1 8   B   Administradors 20/VIII CG   2 
Jurídics         parlamentaris

Secretari/ària C1 7   B     Administradors 307/VII CG     1 
         parlamentaris

Direcció de Govern Interior

Director/a de Govern Interior A1 18  C (*)  Lletrats o funcionaris 518/VIII LD   1 
         del grup A1

Cap del Departament A1 17  C (*)  Tècnics superiors 518/VIII LD Cos d’Advocacia 
de Recursos Humans        d’Administració   de la Generalitat   1
         parlamentària   de Catalunya   

Tècnic/a de prevenció A1 13  S Llicenciatura  Especialitat preventiva (*) 347/VI CE   1
de riscos laborals     o equivalent de nivell superior

Cap de l’Àrea d’Acció A2/C1 10  C Diplomatura i/o   Tècnics mitjans (*)  518/VIII CE   1
Social i Atenció Personal     batxillerat superior o BUP o administradors
       o batxillerat LOGSE o  parlamentaris
       formació professional de
       segon grau o equivalent
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Relació  de llocs de treball                  
        
Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Gabinet de Presidència

Cap de l’Oficina Administrativa A1 17  C (*)  Tècnics superiors 210/VI LD   1
del Gabinet de Presidència       d’Administració
         parlamentària

Secretari/ària del Gabinet C1 9   B   Administradors 210/VI LD   2
de Presidència       parlamentaris

Secretaria General

Secretari/ària general A1 20  C   Lletrats Art. 201 RP LD   1 

Lletrat/ada major A1 20  C   Lletrats 210/VI LD   1

Lletrat/ada   A1 18  S   Lletrats 210/VI    8

Coordinador/a dels Serveis A1 16  C   Lingüistes 307/VII CE   1 
d’Assessorament Lingüístic

Assessor/a lingüístic/a A1 13  S   Lingüistes 307/VII CE   8 

Cap de la Secretaria C1 10  C   Administradors 307/VII LD   1 
de la Secretaria General       parlamentaris

Secretari/ària del lletrat/ada C1 9   S   Administradors 210/VI LD   1
major (d’alt càrrec)       parlamentaris

Secretari/ària d’alt càrrec C1 9   S   Administradors 315/VII LD   1 
         parlamentaris

Secretari/ària dels Serveis C1 8   B   Administradors 20/VIII CG   2 
Jurídics         parlamentaris

Secretari/ària C1 7   B     Administradors 307/VII CG     1 
         parlamentaris

Direcció de Govern Interior

Director/a de Govern Interior A1 18  C (*)  Lletrats o funcionaris 518/VIII LD   1 
         del grup A1

Cap del Departament A1 17  C (*)  Tècnics superiors 518/VIII LD Cos d’Advocacia 
de Recursos Humans        d’Administració   de la Generalitat   1
         parlamentària   de Catalunya   

Tècnic/a de prevenció A1 13  S Llicenciatura  Especialitat preventiva (*) 347/VI CE   1
de riscos laborals     o equivalent de nivell superior

Cap de l’Àrea d’Acció A2/C1 10  C Diplomatura i/o   Tècnics mitjans (*)  518/VIII CE   1
Social i Atenció Personal     batxillerat superior o BUP o administradors
       o batxillerat LOGSE o  parlamentaris
       formació professional de
       segon grau o equivalent
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Cap de l’Àrea d’Administració A2/C1 10  C Diplomatura i/o batxillerat Tècnics mitjans (*)  518/VIII CE   1
de Recursos Humans     superior o BUP o   o administradors
       o batxillerat LOGSE o  parlamentaris
       formació professional de
       segon grau o equivalent

Cap de l’Àrea d’Organització A2/C1 10  C Diplomatura i/o batxillerat  Tècnics mitjans (*)  518/VIII CE   1
i Desenvolupament de     superior o BUP o  o administradors
Recursos Humans     batxillerat LOGSE o  parlamentaris
       formació professional de
       segon grau o equivalent

Cap de l’Àrea de Selecció A2/C1 10  C Diplomatura i/o batxillerat  Tècnics mitjans (*)  518/VIII CE   1
i Provisió de Llocs     superior o BUP o  o administradors
       batxillerat LOGSE o  parlamentaris
       formació professional de
       segon grau o equivalent

Cap de l’Àrea Tècnica A2/C1 10  C Diplomatura i/o batxillerat  Tècnics mitjans (*) 518/VIII CE   1
i de Relació de Llocs de Treball     superior o BUP o  o administradors
       batxillerat LOGSE o  parlamentaris
       formació professional de
   segon grau o equivalent

Cap de l’Àrea de Serveis Generals A2/C1/C2 10  C Diplomatura i/o batxillerat  Tècnics mitjans (*)  518/VIII CE   1
       superior o BUP o  o administradors
       batxillerat LOGSE o  parlamentaris o
       formació professional de  personal del grup C2
       segon grau o graduat
       escolar, formació professional
       de primer grau, batxillerat
       elemental o certificat d’estudis
       primaris expedit amb
       anterioritat a la finalització
       del curs 1975-1976

Gestor/a d’organització i formació A2/C1 9   B Diplomatura i/o batxillerat Tècnics mitjans (*) 333/VIII CG   1
       superior o BUP o  o administradors
       batxillerat LOGSE o  parlamentaris
       FP de segon grau
       o equivalent

Gestor/a d’acció social C1 8   B   Administradors 333/VIII CG   1
i atenció personal       parlamentaris

Gestor/a d’administració C1 8   B   Administradors 333/VIII CG   1
i control horari       parlamentaris

Gestor/a de selecció C1 8   B   Administradors 333/VIII CG   1
i provisió de llocs       parlamentaris

Secretari/ària C1 7   B   Administradors 347/VI CG   1
         parlamentaris
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INFORMACIó

4.90.10.

        
Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Cap de l’Àrea d’Administració A2/C1 10  C Diplomatura i/o batxillerat Tècnics mitjans (*)  518/VIII CE   1
de Recursos Humans     superior o BUP o   o administradors
       o batxillerat LOGSE o  parlamentaris
       formació professional de
       segon grau o equivalent

Cap de l’Àrea d’Organització A2/C1 10  C Diplomatura i/o batxillerat  Tècnics mitjans (*)  518/VIII CE   1
i Desenvolupament de     superior o BUP o  o administradors
Recursos Humans     batxillerat LOGSE o  parlamentaris
       formació professional de
       segon grau o equivalent

Cap de l’Àrea de Selecció A2/C1 10  C Diplomatura i/o batxillerat  Tècnics mitjans (*)  518/VIII CE   1
i Provisió de Llocs     superior o BUP o  o administradors
       batxillerat LOGSE o  parlamentaris
       formació professional de
       segon grau o equivalent

Cap de l’Àrea Tècnica A2/C1 10  C Diplomatura i/o batxillerat  Tècnics mitjans (*) 518/VIII CE   1
i de Relació de Llocs de Treball     superior o BUP o  o administradors
       batxillerat LOGSE o  parlamentaris
       formació professional de
   segon grau o equivalent

Cap de l’Àrea de Serveis Generals A2/C1/C2 10  C Diplomatura i/o batxillerat  Tècnics mitjans (*)  518/VIII CE   1
       superior o BUP o  o administradors
       batxillerat LOGSE o  parlamentaris o
       formació professional de  personal del grup C2
       segon grau o graduat
       escolar, formació professional
       de primer grau, batxillerat
       elemental o certificat d’estudis
       primaris expedit amb
       anterioritat a la finalització
       del curs 1975-1976

Gestor/a d’organització i formació A2/C1 9   B Diplomatura i/o batxillerat Tècnics mitjans (*) 333/VIII CG   1
       superior o BUP o  o administradors
       batxillerat LOGSE o  parlamentaris
       FP de segon grau
       o equivalent

Gestor/a d’acció social C1 8   B   Administradors 333/VIII CG   1
i atenció personal       parlamentaris

Gestor/a d’administració C1 8   B   Administradors 333/VIII CG   1
i control horari       parlamentaris

Gestor/a de selecció C1 8   B   Administradors 333/VIII CG   1
i provisió de llocs       parlamentaris

Secretari/ària C1 7   B   Administradors 347/VI CG   1
         parlamentaris
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INFORMACIó

4.90.10.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació   Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Uixer/a majordom/a C2 6   S Graduat escolar o formació  (*) 333/VIII; 337/VIII CE   3
       professional de primer grau
       o batxillerat elemental o
       certificat d’estudis primaris
       expedit amb anterioritat a la
       finalització del curs 1975-1976

Uixer/a especialitzat/ada C2 4   S Graduat escolar o formació  (*) 210/VI CE   1
al servei de reprografia     professional de primer grau
   o batxillerat elemental o certificat
       d’estudis primaris expedit amb
       anterioritat a la finalització
       del curs 1975-1976

Uixer/a especialitzat/ada C2  4    S Graduat escolar o formació  (*) 203/VII  CE    Horari especial,   1
al servei de reprografia       professional de primer grau o          que es realitza en torn
         batxillerat elemental o           de tarda. La jornada
         certificat d’estudis primaris          laboral de la persona
         expedit amb anterioritat           que ocupa aquesta
         a la finalització del curs           plaça és de 14.30 a
         1975-1976            20.30 hores durant els
                      períodes en què la
                      jornada laboral és de
                      37,5 hores setmanals,
                      i de 14.00 a 20.00 hores
                      en jornada de 35 hores

Uixer/a   C2  3    B Graduat escolar o formació   (*) 210/VI   CG       22
         professional de primer grau
         o batxillerat elemental o
         certificat d’estudis primaris
         expedit amb anterioritat a la
         finalització del curs
         1975-1976

Direcció d’Informàtica i Telecomunicacions

Director/a d’Informàtica A1  18   C (*)   Lletrats o funcionaris 518/VIII LD      1
             del grup A1

Cap del Departament A1  17   C Enginyeries superiors  (*) 518/VIII CE    Experiència mínima de  1
d’Informàtica i       en informàtica o en           5 anys en la direcció
Telecomunicacions       telecomunicacions, o           d’equips humans
         enginyeria tècnica d’informàtica          en projectes del sector
         o de telecomunicacions,
         sempre que s’acreditin
         formacions de postgrau o
         mestratge en aquests àmbits
         d’un mínim de 400 hores
         lectives, impartits per les
         universitats

Coordinador/a de A1  15   S Llicenciat o enginyer superior (*) 333/VIII CE      1
desenvolupament de       en informàtica o en
projectes         telecomunicacions o
         equivalent



Núm. 636 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de febrer de 2010

243

INFORMACIó

4.90.10.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació   Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Uixer/a majordom/a C2 6   S Graduat escolar o formació  (*) 333/VIII; 337/VIII CE   3
       professional de primer grau
       o batxillerat elemental o
       certificat d’estudis primaris
       expedit amb anterioritat a la
       finalització del curs 1975-1976

Uixer/a especialitzat/ada C2 4   S Graduat escolar o formació  (*) 210/VI CE   1
al servei de reprografia     professional de primer grau
   o batxillerat elemental o certificat
       d’estudis primaris expedit amb
       anterioritat a la finalització
       del curs 1975-1976

Uixer/a especialitzat/ada C2  4    S Graduat escolar o formació  (*) 203/VII  CE    Horari especial,   1
al servei de reprografia       professional de primer grau o          que es realitza en torn
         batxillerat elemental o           de tarda. La jornada
         certificat d’estudis primaris          laboral de la persona
         expedit amb anterioritat           que ocupa aquesta
         a la finalització del curs           plaça és de 14.30 a
         1975-1976            20.30 hores durant els
                      períodes en què la
                      jornada laboral és de
                      37,5 hores setmanals,
                      i de 14.00 a 20.00 hores
                      en jornada de 35 hores

Uixer/a   C2  3    B Graduat escolar o formació   (*) 210/VI   CG       22
         professional de primer grau
         o batxillerat elemental o
         certificat d’estudis primaris
         expedit amb anterioritat a la
         finalització del curs
         1975-1976

Direcció d’Informàtica i Telecomunicacions

Director/a d’Informàtica A1  18   C (*)   Lletrats o funcionaris 518/VIII LD      1
             del grup A1

Cap del Departament A1  17   C Enginyeries superiors  (*) 518/VIII CE    Experiència mínima de  1
d’Informàtica i       en informàtica o en           5 anys en la direcció
Telecomunicacions       telecomunicacions, o           d’equips humans
         enginyeria tècnica d’informàtica          en projectes del sector
         o de telecomunicacions,
         sempre que s’acreditin
         formacions de postgrau o
         mestratge en aquests àmbits
         d’un mínim de 400 hores
         lectives, impartits per les
         universitats

Coordinador/a de A1  15   S Llicenciat o enginyer superior (*) 333/VIII CE      1
desenvolupament de       en informàtica o en
projectes         telecomunicacions o
         equivalent
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INFORMACIó

4.90.10.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Coordinador/a de sistemes,  A1 15  S Llicenciat o enginyer Formació específica en (*) 333/VIII CE   1
comunicacions i mobilitat     superior en xarxes informàtiques o
     informàtica o en l’experiència equivalent
     telecomunicacions que s’estableixi en les
     o equivalent bases de convocatòria

Analista / cap de projecte A2 12  S Enginyeria tècnica  (*) 333/VIII CE   2
    o diplomatura
    universitària de primer
    cicle, arquitectura 
    tècnica, FP de tercer grau
    o equivalent

Arquitecte/a de sistemes A2 12  S Diplomatura o enginyeries  (*) 333/VIII CE   1
    tècniques d’informàtica
    o de telecomunicacions o
    equivalent

Cap de l’Àrea de Gestió A2 12  C Enginyeria tècnica o  (*) 518/VIII CE   1
i Administració d’Aplicacions    diplomatura universitària
Corporatives    de primer cicle,
    arquitectura tècnica,
    FP de tercer grau
    o equivalent

Consultor/a tècnic/a A2 12  S Diplomatura o enginyeries  (*) 333/VIII CE   1
    tècniques d’informàtica
    o de telecomunicacions o
    equivalent

Cap de l’Àrea de Gestió A2/C1 10  C Diplomatura o  batxillerat Formació específica  (*) 518/VIII CE   1
i Administració de Portals    superior o BUP o en Internet i multimèdia
d’Informació    batxillerat LOGSE o l’experiència equivalent
    o FP de segon grau  que s’estableixi en les
     o equivalent bases de convocatòria

Cap de l’Àrea de Gestió A2/C1 10  C Diplomatura o batxillerat  (*) 518/VIII CE   1
i Control de Recursos    o BUP o LOGSE o
Informàtics    formació professional de
    segon grau o equivalent

Tècnic/a d’explotació de sistemes A2/C1 10  S Enginyeria tècnica o Formació específica en (*) 333/VIII CE   2
    diplomatura universitària informàtica de sistemes o
   de primer cicle,  l’experiència equivalent
    arquitectura tècnica,  que s’estableixi en les
    FP de tercer grau o bases de la convocatòria
    equivalent o batxillerat
    superior o BUP o batxillerat
    LOGSE tecnològic o FP
    de segon grau en
    electricitat o en electrònica
    o en imatge i so

Administrador/a de continguts C1 9  S    Administradors 333/VIII CG   1
del SIAP       parlamentaris
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INFORMACIó

4.90.10.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Coordinador/a de sistemes,  A1 15  S Llicenciat o enginyer Formació específica en (*) 333/VIII CE   1
comunicacions i mobilitat     superior en xarxes informàtiques o
     informàtica o en l’experiència equivalent
     telecomunicacions que s’estableixi en les
     o equivalent bases de convocatòria

Analista / cap de projecte A2 12  S Enginyeria tècnica  (*) 333/VIII CE   2
    o diplomatura
    universitària de primer
    cicle, arquitectura 
    tècnica, FP de tercer grau
    o equivalent

Arquitecte/a de sistemes A2 12  S Diplomatura o enginyeries  (*) 333/VIII CE   1
    tècniques d’informàtica
    o de telecomunicacions o
    equivalent

Cap de l’Àrea de Gestió A2 12  C Enginyeria tècnica o  (*) 518/VIII CE   1
i Administració d’Aplicacions    diplomatura universitària
Corporatives    de primer cicle,
    arquitectura tècnica,
    FP de tercer grau
    o equivalent

Consultor/a tècnic/a A2 12  S Diplomatura o enginyeries  (*) 333/VIII CE   1
    tècniques d’informàtica
    o de telecomunicacions o
    equivalent

Cap de l’Àrea de Gestió A2/C1 10  C Diplomatura o  batxillerat Formació específica  (*) 518/VIII CE   1
i Administració de Portals    superior o BUP o en Internet i multimèdia
d’Informació    batxillerat LOGSE o l’experiència equivalent
    o FP de segon grau  que s’estableixi en les
     o equivalent bases de convocatòria

Cap de l’Àrea de Gestió A2/C1 10  C Diplomatura o batxillerat  (*) 518/VIII CE   1
i Control de Recursos    o BUP o LOGSE o
Informàtics    formació professional de
    segon grau o equivalent

Tècnic/a d’explotació de sistemes A2/C1 10  S Enginyeria tècnica o Formació específica en (*) 333/VIII CE   2
    diplomatura universitària informàtica de sistemes o
   de primer cicle,  l’experiència equivalent
    arquitectura tècnica,  que s’estableixi en les
    FP de tercer grau o bases de la convocatòria
    equivalent o batxillerat
    superior o BUP o batxillerat
    LOGSE tecnològic o FP
    de segon grau en
    electricitat o en electrònica
    o en imatge i so

Administrador/a de continguts C1 9  S    Administradors 333/VIII CG   1
del SIAP       parlamentaris
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4.90.10.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Analista programador/a A2 9  S Diplomatura i/o batxillerat   (*) 333/VIII CE   1
    superior o BUP o batxillerat
    LOGSE o formació
    professional de segon
    grau o equivalent

Gestor/a d’aplicatius i dades C1 8  S Batxillerat superior o BUP  (*) 347/VI CE   2
    o batxillerat LOGSE o FP
    de segon grau
    o equivalent

Tècnic/a en disseny multimèdia C1 8  S Batxillerat superior o BUP   (*) 333/VIII CE   1
    o batxillerat LOGSE o FP
    de segon grau o
    equivalent

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 20/VIII CG   1
       parlamentaris

Departament d’Edicions             

Cap del Departament d’Edicions A1 17  C (*)  Tècnics superiors 518/VIII LD   1
       d’Administració
       parlamentària

Assessor/a lingüístic/a A1 13  S    Lingüistes 307/VII CE   3 

Cap de l’Àrea de Gestió A1 15  C    Lingüistes 518/VIII CE   1
de les Transcripcions

Tècnic/a de coordinació de la A1/A2 12  C Doctorat, llicenciatura,  (*) 307/VII CE   1
producció de publicacions    enginyeria, arquitectura
    o equivalent, o enginyeria
    tècnica, diplomatura
    universitària de primer
    cicle, arquitectura
    tècnica, formació
    professional de tercer
    grau o equivalent

Cap de l’Àrea de Publicacions A2/C1 10  C Diplomatura o batxillerat Nivell D de català (*) 518/VIII CE   1
Oficials    superior o BUP o
    batxillerat LOGSE
    o FP de segon grau o
    equivalent

Responsable de coordinació A2/C1 10  S   Nivell D de català Administradors 307/VII CE   1
tècnica de la transcripció       parlamentaris

Editor/a C1 8  S Batxillerat superior o Nivell D de català Administradors 357/VII    9
    BUP o batxillerat LOGSE  parlamentaris / 
    o formació professional  escala d’editors
    de segon grau o
    equivalent

Tècnic/a de la transcripció C1 8  B   Nivell D de català Administradors 307/VII CG   1
       parlamentaris
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4.90.10.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Analista programador/a A2 9  S Diplomatura i/o batxillerat   (*) 333/VIII CE   1
    superior o BUP o batxillerat
    LOGSE o formació
    professional de segon
    grau o equivalent

Gestor/a d’aplicatius i dades C1 8  S Batxillerat superior o BUP  (*) 347/VI CE   2
    o batxillerat LOGSE o FP
    de segon grau
    o equivalent

Tècnic/a en disseny multimèdia C1 8  S Batxillerat superior o BUP   (*) 333/VIII CE   1
    o batxillerat LOGSE o FP
    de segon grau o
    equivalent

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 20/VIII CG   1
       parlamentaris

Departament d’Edicions             

Cap del Departament d’Edicions A1 17  C (*)  Tècnics superiors 518/VIII LD   1
       d’Administració
       parlamentària

Assessor/a lingüístic/a A1 13  S    Lingüistes 307/VII CE   3 

Cap de l’Àrea de Gestió A1 15  C    Lingüistes 518/VIII CE   1
de les Transcripcions

Tècnic/a de coordinació de la A1/A2 12  C Doctorat, llicenciatura,  (*) 307/VII CE   1
producció de publicacions    enginyeria, arquitectura
    o equivalent, o enginyeria
    tècnica, diplomatura
    universitària de primer
    cicle, arquitectura
    tècnica, formació
    professional de tercer
    grau o equivalent

Cap de l’Àrea de Publicacions A2/C1 10  C Diplomatura o batxillerat Nivell D de català (*) 518/VIII CE   1
Oficials    superior o BUP o
    batxillerat LOGSE
    o FP de segon grau o
    equivalent

Responsable de coordinació A2/C1 10  S   Nivell D de català Administradors 307/VII CE   1
tècnica de la transcripció       parlamentaris

Editor/a C1 8  S Batxillerat superior o Nivell D de català Administradors 357/VII    9
    BUP o batxillerat LOGSE  parlamentaris / 
    o formació professional  escala d’editors
    de segon grau o
    equivalent

Tècnic/a de la transcripció C1 8  B   Nivell D de català Administradors 307/VII CG   1
       parlamentaris
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 210/VI; 307/VII CG   2
       parlamentaris

Uixer/a responsable C2 4  S    (*) 210/VI CE   1
del magatzem de publicacions

Oïdoria de Comptes i Tresoreria             

Oïdor/a de comptes A1 19  C    Interventors de la 518/VIII CE   1
       Generalitat o de
       l’Administració local

Interventor/a adjunt/a a l’oïdor/a A1 16  S    (*) 622/VIII CE   1
de comptes

Tresorer/a A1 14  S (*)  Tècnics superiors 210/VI; 622/VIII CE   1
       d’Administració
       parlamentària

Coordinador/a de nòmines,  A2 12  C Diplomatura o equivalent  Tècnics mitjans (*) 136/VIII CE   1
previsió social i
assegurances

Responsable de qualitat A1 12  S Llicenciatura o equivalent  Tècnics superiors 136/VIII CE   1
       d’Administració
       parlamentària

Cap de l’Àrea de A2/C1 10  C Diplomatura i/o batxillerat  (*) 518/VIII CE   1
Pressupost i Comptabilitat    superior o BUP o batxillerat
    LOGSE o formació professional
    de segon grau  o equivalent

Cap de l’Àrea de Previsió A2/C1 10  C Diplomatura i/o batxillerat   (*) 518/VIII CE   1
Social i de Gestió    superior o BUP o
    batxillerat LOGSE o
    formació professional de
    segon grau  o equivalent

Tècnic/a de gestió A2 9  S Diplomatura en ciències  (*) 347/VI; Ac.  CE   2
de tresoreria i comptabilitat    empresarials o els tres primers  Mesa 22.05.07
    cursos de ciències econòmiques
    o titulació equivalent en
    l’àmbit econòmic

Gestor/a econòmic/a C1 8  B    Administradors 347/VI; 333/VIII CG   6
       parlamentaris

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 347/VI CG   2 
       parlamentaris       
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4.90.10.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 210/VI; 307/VII CG   2
       parlamentaris

Uixer/a responsable C2 4  S    (*) 210/VI CE   1
del magatzem de publicacions

Oïdoria de Comptes i Tresoreria             

Oïdor/a de comptes A1 19  C    Interventors de la 518/VIII CE   1
       Generalitat o de
       l’Administració local

Interventor/a adjunt/a a l’oïdor/a A1 16  S    (*) 622/VIII CE   1
de comptes

Tresorer/a A1 14  S (*)  Tècnics superiors 210/VI; 622/VIII CE   1
       d’Administració
       parlamentària

Coordinador/a de nòmines,  A2 12  C Diplomatura o equivalent  Tècnics mitjans (*) 136/VIII CE   1
previsió social i
assegurances

Responsable de qualitat A1 12  S Llicenciatura o equivalent  Tècnics superiors 136/VIII CE   1
       d’Administració
       parlamentària

Cap de l’Àrea de A2/C1 10  C Diplomatura i/o batxillerat  (*) 518/VIII CE   1
Pressupost i Comptabilitat    superior o BUP o batxillerat
    LOGSE o formació professional
    de segon grau  o equivalent

Cap de l’Àrea de Previsió A2/C1 10  C Diplomatura i/o batxillerat   (*) 518/VIII CE   1
Social i de Gestió    superior o BUP o
    batxillerat LOGSE o
    formació professional de
    segon grau  o equivalent

Tècnic/a de gestió A2 9  S Diplomatura en ciències  (*) 347/VI; Ac.  CE   2
de tresoreria i comptabilitat    empresarials o els tres primers  Mesa 22.05.07
    cursos de ciències econòmiques
    o titulació equivalent en
    l’àmbit econòmic

Gestor/a econòmic/a C1 8  B    Administradors 347/VI; 333/VIII CG   6
       parlamentaris

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 347/VI CG   2 
       parlamentaris       
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4.90.10.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat 

Cap del Departament A1 17  C (*)  Tècnics superiors  210/VI; 273/VII LD   1
d’Infraestructures, Equipaments       d’Administració
i Seguretat       parlamentària
       (**) Disp. Add. 2.2 ERGI

Arquitecte/a A1 13  S Arquitectura  (*) 141/VII CE   1

Cap de l’Àrea de Planificació A2 12  C Diplomatura en arquitectura (*)  210/VI; 273/VII CE   1
i de Gestió d’Infraestructures    tècnica o aparellador/a

Tècnic/a d’instal·lacions A2 11  S Enginyeria tècnica industrial (*) 472/VIII CE   1

Cap de l’Àrea de Parc Mòbil A2/C1/C2 10  C Diplomatura i/o batxillerat  Tècnics mitjans (*)  518/VIII CE   1
    superior o BUP o batxillerat o administradors
    LOGSE o formació professional parlamentaris o
    de segon grau o graduat  personal del grup C2
    escolar, formació professional
    de primer grau, batxillerat
    elemental o certificat
    d’estudis primaris expedit
    amb anterioritat a la finalització
    del curs 1975-1976

Cap de l’Àrea de Seguretat A2/C1 10  C Diplomatura o batxillerat  (*) o administradors 518/VIII CE   1
i Equipaments    superior o BUP o  parlamentaris
    batxillerat LOGSE o FP
    de segon grau o equivalent

Cap de la Unitat de Compres C1 8  C    Administradors 210/VI CE   1
       parlamentaris

Cap de la Unitat de Gestió C1 8  C    Administradors 210/VI CE   1
de Serveis       parlamentaris

Cap de la Unitat de Gestió C1 8  C    Administradors 210/VI CE   1
d’Inventari       parlamentaris

Cap de la Unitat de Manteniment C1 8  C    Administradors 210/VI CE   1
i Conservació       parlamentaris

Cap de la Unitat de Seguretat C1/C2 8  C Batxillerat superior o BUP  Administradors  210/VI CE   1
Interior    o batxillerat LOGSE o  parlamentaris o
    formació professional de  uixers/res (*)
    segon grau o equivalent
    i/o graduat escolar o
    equivalent

Gestor/a de despesa C1 8  B    Administradors 333/VIII CG   1
i de contractació       parlamentaris

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 210/VI CG   2
       parlamentaris
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INFORMACIó

4.90.10.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat 

Cap del Departament A1 17  C (*)  Tècnics superiors  210/VI; 273/VII LD   1
d’Infraestructures, Equipaments       d’Administració
i Seguretat       parlamentària
       (**) Disp. Add. 2.2 ERGI

Arquitecte/a A1 13  S Arquitectura  (*) 141/VII CE   1

Cap de l’Àrea de Planificació A2 12  C Diplomatura en arquitectura (*)  210/VI; 273/VII CE   1
i de Gestió d’Infraestructures    tècnica o aparellador/a

Tècnic/a d’instal·lacions A2 11  S Enginyeria tècnica industrial (*) 472/VIII CE   1

Cap de l’Àrea de Parc Mòbil A2/C1/C2 10  C Diplomatura i/o batxillerat  Tècnics mitjans (*)  518/VIII CE   1
    superior o BUP o batxillerat o administradors
    LOGSE o formació professional parlamentaris o
    de segon grau o graduat  personal del grup C2
    escolar, formació professional
    de primer grau, batxillerat
    elemental o certificat
    d’estudis primaris expedit
    amb anterioritat a la finalització
    del curs 1975-1976

Cap de l’Àrea de Seguretat A2/C1 10  C Diplomatura o batxillerat  (*) o administradors 518/VIII CE   1
i Equipaments    superior o BUP o  parlamentaris
    batxillerat LOGSE o FP
    de segon grau o equivalent

Cap de la Unitat de Compres C1 8  C    Administradors 210/VI CE   1
       parlamentaris

Cap de la Unitat de Gestió C1 8  C    Administradors 210/VI CE   1
de Serveis       parlamentaris

Cap de la Unitat de Gestió C1 8  C    Administradors 210/VI CE   1
d’Inventari       parlamentaris

Cap de la Unitat de Manteniment C1 8  C    Administradors 210/VI CE   1
i Conservació       parlamentaris

Cap de la Unitat de Seguretat C1/C2 8  C Batxillerat superior o BUP  Administradors  210/VI CE   1
Interior    o batxillerat LOGSE o  parlamentaris o
    formació professional de  uixers/res (*)
    segon grau o equivalent
    i/o graduat escolar o
    equivalent

Gestor/a de despesa C1 8  B    Administradors 333/VIII CG   1
i de contractació       parlamentaris

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 210/VI CG   2
       parlamentaris
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4.90.10.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Xofer/a polivalent C2 6  B Graduat escolar o  Permís de conduir BTP (*) 210/VI    2
de la Presidència    formació professional
    de primer grau o batxillerat
    elemental o certificat
    d’estudis primaris expedit
    amb anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Xofer/a polivalent C2 5  B Graduat escolar  Permís de conduir BTP (*) 210/VI    14
    o formació professional
    de primer grau o batxillerat
    elemental o certificat
    d’estudis primaris expedit
    amb anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Responsable del magatzem C2 4  S Graduat escolar   (*) 333/VIII CE   1
de material    o formació professional
    de primer grau o batxillerat
    elemental o certificat
    d’estudis primaris expedit
    amb anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Telefonista C2 4  B Graduat escolar  (*) 210/VI    4
    o formació professional
    de primer grau o batxillerat
    elemental o certificat
    d’estudis primaris expedit
    amb anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976 

Uixer/a especialitzat/ada C2 4  S Graduat escolar o   (*) 130/VI; 210/VI CE   10
en identificació    formació professional de
    primer grau o batxillerat
    elemental o certificat
    d’estudis primaris expedit
    amb anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Ajudant/a de magatzem C2 3  S Graduat escolar o formació  (*) 349/VI CE   1
    professional de primer grau
    o batxillerat elemental o
    certificat d’estudis primaris
    expedit amb anterioritat
    a la finalització
    del curs 1975-1976
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INFORMACIó

4.90.10.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Xofer/a polivalent C2 6  B Graduat escolar o  Permís de conduir BTP (*) 210/VI    2
de la Presidència    formació professional
    de primer grau o batxillerat
    elemental o certificat
    d’estudis primaris expedit
    amb anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Xofer/a polivalent C2 5  B Graduat escolar  Permís de conduir BTP (*) 210/VI    14
    o formació professional
    de primer grau o batxillerat
    elemental o certificat
    d’estudis primaris expedit
    amb anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Responsable del magatzem C2 4  S Graduat escolar   (*) 333/VIII CE   1
de material    o formació professional
    de primer grau o batxillerat
    elemental o certificat
    d’estudis primaris expedit
    amb anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Telefonista C2 4  B Graduat escolar  (*) 210/VI    4
    o formació professional
    de primer grau o batxillerat
    elemental o certificat
    d’estudis primaris expedit
    amb anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976 

Uixer/a especialitzat/ada C2 4  S Graduat escolar o   (*) 130/VI; 210/VI CE   10
en identificació    formació professional de
    primer grau o batxillerat
    elemental o certificat
    d’estudis primaris expedit
    amb anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Ajudant/a de magatzem C2 3  S Graduat escolar o formació  (*) 349/VI CE   1
    professional de primer grau
    o batxillerat elemental o
    certificat d’estudis primaris
    expedit amb anterioritat
    a la finalització
    del curs 1975-1976
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Ajudant/a de magatzem C2 3  S Graduat escolar o formació (*) 333/VIII CE   Horari especial, que es 1
    professional de primer grau     realitza en torn de tarda.
    o batxillerat elemental o      La jornada laboral de la
    certificat d’estudis primaris      persona que ocupa aquesta
    expedit amb anterioritat a      plaça és de 14.30 a
    la finalització del curs      20.30 hores durant els
     1975-1976      períodes en què la
           jornada laboral
           és de 37,5 hores 
           setmanals, i de 14.00 a
           20.00 hores en jornada
           de 35 hores setmanals. No
           obstant això, en el cas de
           malaltia, vacances o
           absència de la persona
           que ocupa l’altre lloc d’ajudant
           o ajudanta de magatzem, 
           realitza la jornada partida. 
           Els dies d’activitat
           parlamentària (sessions
           del Ple, Diputació Permanent, 
           comissions, Presidència i
           Mesa del Parlament, Junta
           de Portaveus) pot recuperar
           la diferència d’hores, tot
           compensant les treballades
           de més, fins a arribar al
           còmput setmanal establert

Direcció d’Estudis Parlamentaris             

Director/a d’Estudis Parlamentaris A1 18  C (*)  Lletrats o funcionaris 518/VIII;  LD   1
       del grup A1 622/VIII

Coordinador/a executiu/iva de la A1 16  C (*)  Tècnics superiors  622/VIII LD   1
Direcció d’Estudis Parlamentaris       d’Administració
       parlamentària

Cap de l’Àrea d’Arxiu A1 15  C Llicenciatura en història,   (*) 518/VIII CE   1
    o en filosofia i lletres, o
    en dret, o en ciències
    polítiques, o en filologia,
    o en documentació, o
    en pedagogia, amb
    experiència amb arxius

Cap de l’Àrea de Projectes A1 15  C Llicenciatura en documentació (*) 622/VIII CE   1
i Desenvolupament    o equivalent o qualsevol
    altra llicenciatura
    universitària si s’està en
    possessió del títol de
    diplomat/ada en
    biblioteconomia
    i documentació
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INFORMACIó

4.90.10.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Ajudant/a de magatzem C2 3  S Graduat escolar o formació (*) 333/VIII CE   Horari especial, que es 1
    professional de primer grau     realitza en torn de tarda.
    o batxillerat elemental o      La jornada laboral de la
    certificat d’estudis primaris      persona que ocupa aquesta
    expedit amb anterioritat a      plaça és de 14.30 a
    la finalització del curs      20.30 hores durant els
     1975-1976      períodes en què la
           jornada laboral
           és de 37,5 hores 
           setmanals, i de 14.00 a
           20.00 hores en jornada
           de 35 hores setmanals. No
           obstant això, en el cas de
           malaltia, vacances o
           absència de la persona
           que ocupa l’altre lloc d’ajudant
           o ajudanta de magatzem, 
           realitza la jornada partida. 
           Els dies d’activitat
           parlamentària (sessions
           del Ple, Diputació Permanent, 
           comissions, Presidència i
           Mesa del Parlament, Junta
           de Portaveus) pot recuperar
           la diferència d’hores, tot
           compensant les treballades
           de més, fins a arribar al
           còmput setmanal establert

Direcció d’Estudis Parlamentaris             

Director/a d’Estudis Parlamentaris A1 18  C (*)  Lletrats o funcionaris 518/VIII;  LD   1
       del grup A1 622/VIII

Coordinador/a executiu/iva de la A1 16  C (*)  Tècnics superiors  622/VIII LD   1
Direcció d’Estudis Parlamentaris       d’Administració
       parlamentària

Cap de l’Àrea d’Arxiu A1 15  C Llicenciatura en història,   (*) 518/VIII CE   1
    o en filosofia i lletres, o
    en dret, o en ciències
    polítiques, o en filologia,
    o en documentació, o
    en pedagogia, amb
    experiència amb arxius

Cap de l’Àrea de Projectes A1 15  C Llicenciatura en documentació (*) 622/VIII CE   1
i Desenvolupament    o equivalent o qualsevol
    altra llicenciatura
    universitària si s’està en
    possessió del títol de
    diplomat/ada en
    biblioteconomia
    i documentació
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Cap de l’Oficina de Consultes A1 15  C Llicenciatura en documentació (*) 622/VIII CE   1
i Atenció als Usuaris    o equivalent o qualsevol
    altra llicenciatura
    universitària si s’està en
    possessió del títol de
    diplomat/ada en
    biblioteconomia
    i documentació 

Cap de l’Àrea de Recerca, A1 15  C Llicenciatura en documentació (*) 622/VIII CE   1
Producció documental i    o equivalent o qualsevol
Biblioteca    altra llicenciatura
    universitària si s’està en
    possessió del títol de
    diplomat/ada en
    biblioteconomia
    i documentació 

Arxiver/a A1 13  B Llicenciatura en història,   (*) 622/VIII CG   4
    o en filosofia i lletres, o en
    dret, o en ciències polítiques,
    o en filologia, o en
    documentació, o en pedagogia,
    amb experiència en arxius

Tècnic/a de biblioteconomia- A1 13  B Llicenciatura en documentació (*) 622/VIII CG   6
documentació    o qualsevol altra llicenciatura si
    s’està en possessió del títol de
    diplomat/ada en biblioteconomia
    i documentació o equivalent

Ajudant/a d’arxiu A2 11  B Diplomatura universitària,  (*) 210/VI CG   2
    enginyeria tècnica, arquitectura
    tècnica o formació professional
    de tercer grau o equivalent, o
    pertànyer a l’escala d’ajudants
    d’arxius i biblioteques amb
    estudis

Ajudant/a de biblioteconomia- A2 11  B Diplomatura en biblioteconomia (*) 622/VIII CG   2
documentació    i documentació o equivalent
    

Bibliotecari/ària A1/A2 11  B Diplomatura en biblioteconomia (*) 622/VIII CG   1
    i documentació o equivalent

Ajudant/a tècnic/a de A2/C1 10  B Diplomatura o batxillerat  (*) 622/VIII CG   1
l’Oficina de consultes    superior o BUP o batxillerat
i Atenció als Usuaris    LOGSE o FP de segon grau o
    equivalent

Responsable de la Secretaria C1 9  S    Administradors 622/VIII CE   1
de la Direcció d’Estudis       parlamentaris
Parlamentaris

Auxiliar de biblioteconomia- C1 8  B Batxillerat superior o BUP o (*) 622/VIII CG   1
documentació    batxillerat LOGSE o formació
    professional de segon grau
    o equivalent
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Cap de l’Oficina de Consultes A1 15  C Llicenciatura en documentació (*) 622/VIII CE   1
i Atenció als Usuaris    o equivalent o qualsevol
    altra llicenciatura
    universitària si s’està en
    possessió del títol de
    diplomat/ada en
    biblioteconomia
    i documentació 

Cap de l’Àrea de Recerca, A1 15  C Llicenciatura en documentació (*) 622/VIII CE   1
Producció documental i    o equivalent o qualsevol
Biblioteca    altra llicenciatura
    universitària si s’està en
    possessió del títol de
    diplomat/ada en
    biblioteconomia
    i documentació 

Arxiver/a A1 13  B Llicenciatura en història,   (*) 622/VIII CG   4
    o en filosofia i lletres, o en
    dret, o en ciències polítiques,
    o en filologia, o en
    documentació, o en pedagogia,
    amb experiència en arxius

Tècnic/a de biblioteconomia- A1 13  B Llicenciatura en documentació (*) 622/VIII CG   6
documentació    o qualsevol altra llicenciatura si
    s’està en possessió del títol de
    diplomat/ada en biblioteconomia
    i documentació o equivalent

Ajudant/a d’arxiu A2 11  B Diplomatura universitària,  (*) 210/VI CG   2
    enginyeria tècnica, arquitectura
    tècnica o formació professional
    de tercer grau o equivalent, o
    pertànyer a l’escala d’ajudants
    d’arxius i biblioteques amb
    estudis

Ajudant/a de biblioteconomia- A2 11  B Diplomatura en biblioteconomia (*) 622/VIII CG   2
documentació    i documentació o equivalent
    

Bibliotecari/ària A1/A2 11  B Diplomatura en biblioteconomia (*) 622/VIII CG   1
    i documentació o equivalent

Ajudant/a tècnic/a de A2/C1 10  B Diplomatura o batxillerat  (*) 622/VIII CG   1
l’Oficina de consultes    superior o BUP o batxillerat
i Atenció als Usuaris    LOGSE o FP de segon grau o
    equivalent

Responsable de la Secretaria C1 9  S    Administradors 622/VIII CE   1
de la Direcció d’Estudis       parlamentaris
Parlamentaris

Auxiliar de biblioteconomia- C1 8  B Batxillerat superior o BUP o (*) 622/VIII CG   1
documentació    batxillerat LOGSE o formació
    professional de segon grau
    o equivalent
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 622/VIII CG   1
       parlamentaris

Uixer/a de la Direcció C2 4  S Graduat escolar o formació  (*) 622/VIII CE   3
d’Estudis Parlamentaris    professional de primer grau
    o batxillerat elemental o
    certificat d’estudis primaris
    expedit amb anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Departament de Relacions Parlamentàries i Projecció Institucional          

Cap del Departament de A1 17  C    Tècnics superiors  210/VI LD   1
Relacions Parlamentàries i       d’Administració
Projecció Institucional       parlamentària

Cap de l’Àrea d’Atenció A1 15  C Doctorat, llicenciatura,   (*) 518/VIII CE   1
Parlamentària    enginyeria, arquitectura
    o equivalent

Cap de l’Àrea de Protocol A1 15  C Doctorat, llicenciatura,   (*) 518/VIII CE   1
    enginyeria, arquitectura
    o equivalent

Cap de l’Àrea de Serveis Educatius A1 15  C Llicenciatura o equivalent   (*) 204/VIII; 518/VIII CE Funcionaris docents del 1
          grup A1 de l’Administració
          de la Generalitat amb
          experiència en centres de
          recursos pedagògics o
          projectes museogràfics

Tècnic/a de protocol A1 13  B Doctorat, llicenciatura,   (*) 333/VIII CG   3
    enginyeria, arquitectura
    o equivalent

Responsable de la  botiga C1 10  S    Administradors 227/VI CE   1
       parlamentaris

Cap de la Unitat de Visites A2/C1 9  C    Administradors 180/VII CE   1
       parlamentaris

Cap de la Unitat d’Extensió A2/C1 9  C    Administradors 180/VII CE   1
Educativa       parlamentaris

Secretari/ària de l’Àrea C1 7  B    Administradors 203/VII CG   1
de Serveis Educatius       parlamentaris

Secretari/ària de l’Àrea de Protocol C1 7  B    Administradors 203/VII CG   1
       parlamentaris

Secretari/ària  C1 7  B    Administradors 210/VI CG   3
       parlamentaris
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 622/VIII CG   1
       parlamentaris

Uixer/a de la Direcció C2 4  S Graduat escolar o formació  (*) 622/VIII CE   3
d’Estudis Parlamentaris    professional de primer grau
    o batxillerat elemental o
    certificat d’estudis primaris
    expedit amb anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Departament de Relacions Parlamentàries i Projecció Institucional          

Cap del Departament de A1 17  C    Tècnics superiors  210/VI LD   1
Relacions Parlamentàries i       d’Administració
Projecció Institucional       parlamentària

Cap de l’Àrea d’Atenció A1 15  C Doctorat, llicenciatura,   (*) 518/VIII CE   1
Parlamentària    enginyeria, arquitectura
    o equivalent

Cap de l’Àrea de Protocol A1 15  C Doctorat, llicenciatura,   (*) 518/VIII CE   1
    enginyeria, arquitectura
    o equivalent

Cap de l’Àrea de Serveis Educatius A1 15  C Llicenciatura o equivalent   (*) 204/VIII; 518/VIII CE Funcionaris docents del 1
          grup A1 de l’Administració
          de la Generalitat amb
          experiència en centres de
          recursos pedagògics o
          projectes museogràfics

Tècnic/a de protocol A1 13  B Doctorat, llicenciatura,   (*) 333/VIII CG   3
    enginyeria, arquitectura
    o equivalent

Responsable de la  botiga C1 10  S    Administradors 227/VI CE   1
       parlamentaris

Cap de la Unitat de Visites A2/C1 9  C    Administradors 180/VII CE   1
       parlamentaris

Cap de la Unitat d’Extensió A2/C1 9  C    Administradors 180/VII CE   1
Educativa       parlamentaris

Secretari/ària de l’Àrea C1 7  B    Administradors 203/VII CG   1
de Serveis Educatius       parlamentaris

Secretari/ària de l’Àrea de Protocol C1 7  B    Administradors 203/VII CG   1
       parlamentaris

Secretari/ària  C1 7  B    Administradors 210/VI CG   3
       parlamentaris
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Auxiliar de visites i educatiu C2 6  S Graduat escolar o   (*) 199/VIII CE   5
    formació professional
    de primer grau o
    batxillerat elemental o
    certificat d’estudis
    primaris expedit amb
    anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Ajudant de la botiga C2 4  B Graduat escolar   (*) 290/VII CE   1
    o formació professional
    de primer grau o
    batxillerat elemental o
    certificat d’estudis
    primaris expedit amb
    anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Departament de Gestió Parlamentària

Cap del Departament de Gestió A1 17  C (*)  Tècnics superiors   518/VIII LD   1
Parlamentària       d’Administració
       parlamentària (**)
       Disp. Add. 2.2 ERGI

Cap de l’Oficina de Suport A1 15  C (*)  Tècnics superiors 518/VIII CE   1
als Òrgans Parlamentaris       d’Administració
       parlamentària

Cap de l’Àrea de Comissions A2/C1 10  C Diplomatura o  (*) o administradors 518/VIII CE   1
i de Ponències    batxillerat superior  parlamentaris
    o BUP o batxillerat
    LOGSE o formació
    professional de segon
    grau o equivalent

Cap de l’Àrea de Mesa i de Junta A2/C1 10  C Diplomatura o  (*) o administradors  518/VIII CE   1
de Portaveus    batxillerat superior  parlamentaris
    o BUP o batxillerat
    LOGSE o formació
    professional de segon
    grau o equivalent

Cap de l’Àrea del Ple i de A2/C1 10  C Diplomatura o  (*) o administradors 518/VIII CE   1
la Diputació Permanent    batxillerat superior  parlamentaris
    o BUP o batxillerat
    LOGSE o formació
    professional de segon
    grau o equivalent

Cap de l’Àrea de Registre A2/C1 10  C Diplomatura o Nivell D de català (*) o administradors  518/VIII CE   1
i Distribució de Documents    batxillerat superior  parlamentaris
    o BUP o batxillerat
    LOGSE o formació
    professional de segon
    grau o equivalent
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4.90.10.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Auxiliar de visites i educatiu C2 6  S Graduat escolar o   (*) 199/VIII CE   5
    formació professional
    de primer grau o
    batxillerat elemental o
    certificat d’estudis
    primaris expedit amb
    anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Ajudant de la botiga C2 4  B Graduat escolar   (*) 290/VII CE   1
    o formació professional
    de primer grau o
    batxillerat elemental o
    certificat d’estudis
    primaris expedit amb
    anterioritat a la
    finalització del curs
    1975-1976

Departament de Gestió Parlamentària

Cap del Departament de Gestió A1 17  C (*)  Tècnics superiors   518/VIII LD   1
Parlamentària       d’Administració
       parlamentària (**)
       Disp. Add. 2.2 ERGI

Cap de l’Oficina de Suport A1 15  C (*)  Tècnics superiors 518/VIII CE   1
als Òrgans Parlamentaris       d’Administració
       parlamentària

Cap de l’Àrea de Comissions A2/C1 10  C Diplomatura o  (*) o administradors 518/VIII CE   1
i de Ponències    batxillerat superior  parlamentaris
    o BUP o batxillerat
    LOGSE o formació
    professional de segon
    grau o equivalent

Cap de l’Àrea de Mesa i de Junta A2/C1 10  C Diplomatura o  (*) o administradors  518/VIII CE   1
de Portaveus    batxillerat superior  parlamentaris
    o BUP o batxillerat
    LOGSE o formació
    professional de segon
    grau o equivalent

Cap de l’Àrea del Ple i de A2/C1 10  C Diplomatura o  (*) o administradors 518/VIII CE   1
la Diputació Permanent    batxillerat superior  parlamentaris
    o BUP o batxillerat
    LOGSE o formació
    professional de segon
    grau o equivalent

Cap de l’Àrea de Registre A2/C1 10  C Diplomatura o Nivell D de català (*) o administradors  518/VIII CE   1
i Distribució de Documents    batxillerat superior  parlamentaris
    o BUP o batxillerat
    LOGSE o formació
    professional de segon
    grau o equivalent
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Gestor/a parlamentari/ària C1 8  B    Administradors 210/VI CG   9
       parlamentaris

Gestor/a parlamentari/ària C1 8  B   Nivell D de català Administradors 20/VIII CG  Horari especial que es 1
       parlamentaris    realitza en torn de tarda

Gestor/a parlamentari/ària   C1 8  B   Nivell D de català Administradors 210/VI; 20/VIII CG   2
       parlamentaris
Secretari/ària C1 7  B    Administradors 210/VI CG   1
       parlamentaris

Departament de Comunicació             

Cap del Departament de A1 17  C Llicenciat/ada en  (*) 518/VIII LD   1
Comunicació    periodisme o en
    ciències de la
    informació o membre
    en actiu del Col·legi
    Professional de
    Periodistes de
    Catalunya

Coordinador/a de l’Assessorament A1 16  C    Lingüistes 518/VIII CE   1
Lingüístic en Comunicació

Cap de l’Àrea de Premsa A1 15  C Llicenciat/ada en  (*) 518/VIII CE   1
    periodisme o en
    ciències de la
    informació o membre
    en actiu del Col·legi
    Professional de
    Periodistes de
    Catalunya

Cap de l’Àrea del Canal Parlament A1 15  C Llicenciat/ada en  (*) 518/VIII CE   1
    periodisme o en
    ciències de la
    informació o membre
    en actiu del Col·legi
    Professional de
    Periodistes de
    Catalunya

Assessor/a lingüístic/a A1 13  S    Lingüistes 307/VII CG   2

Periodista A1 13  B Llicenciat/ada en  (*) 141/VII; 347/VI CE   3
    periodisme o en
    ciències de la
    informació o membre
    en actiu del Col·legi
    Professional de
    Periodistes de
    Catalunya
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Gestor/a parlamentari/ària C1 8  B    Administradors 210/VI CG   9
       parlamentaris

Gestor/a parlamentari/ària C1 8  B   Nivell D de català Administradors 20/VIII CG  Horari especial que es 1
       parlamentaris    realitza en torn de tarda

Gestor/a parlamentari/ària   C1 8  B   Nivell D de català Administradors 210/VI; 20/VIII CG   2
       parlamentaris
Secretari/ària C1 7  B    Administradors 210/VI CG   1
       parlamentaris

Departament de Comunicació             

Cap del Departament de A1 17  C Llicenciat/ada en  (*) 518/VIII LD   1
Comunicació    periodisme o en
    ciències de la
    informació o membre
    en actiu del Col·legi
    Professional de
    Periodistes de
    Catalunya

Coordinador/a de l’Assessorament A1 16  C    Lingüistes 518/VIII CE   1
Lingüístic en Comunicació

Cap de l’Àrea de Premsa A1 15  C Llicenciat/ada en  (*) 518/VIII CE   1
    periodisme o en
    ciències de la
    informació o membre
    en actiu del Col·legi
    Professional de
    Periodistes de
    Catalunya

Cap de l’Àrea del Canal Parlament A1 15  C Llicenciat/ada en  (*) 518/VIII CE   1
    periodisme o en
    ciències de la
    informació o membre
    en actiu del Col·legi
    Professional de
    Periodistes de
    Catalunya

Assessor/a lingüístic/a A1 13  S    Lingüistes 307/VII CG   2

Periodista A1 13  B Llicenciat/ada en  (*) 141/VII; 347/VI CE   3
    periodisme o en
    ciències de la
    informació o membre
    en actiu del Col·legi
    Professional de
    Periodistes de
    Catalunya
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Tècnic/a de l’audiovisual A2 11  S Enginyeria tècnica o  (*) 141/VII CE   1
    diplomatura universitària
    de primer cicle, 
    arquitectura tècnica,
    formació professional de
    tercer grau o equivalent

Cap de l’Àrea de l’Audiovisual A2/C1 10  S Enginyeria tècnica o  (*) 518/VIII CE   1
    diplomatura universitària
    de primer cicle, 
    arquitectura tècnica,
    formació professional de
    tercer grau o equivalent
    o batxillerat superior o
    BUP o batxillerat LOGSE
    o formació professional de
    segon grau o equivalent

Cap de la Unitat Tècnica A2/C1 9  C Diplomat/ada o batxillerat  (*) 141/VII CE   1
d’Imatge i So    superior o BUP o
    batxillerat LOGSE o
    formació professional
    de segon grau o
    equivalent

Tècnic/a d’imatge i so C1 8  S Batxillerat superior o BUP  (*) 141/VII CE   2
    o batxillerat LOGSE o
    formació professional de
    segon grau o equivalent

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 141/VII CG   1
       parlamentaris

Oficina de Dret Comparat i Relacions Interparlamentàries          

Director/a de l’Oficina de Dret A1 18  C    Lletrats 210/VI LD   1
Comparat i Relacions
Interparlamentàries

Tècnic/a de relacions A1 13  S Llicenciatura en dret, o en  (*) 458/VI CE   1
interparlamentàries    ciències polítiques, o en
i internacionals    història, o en psicologia, o en
    humanitats, o en filologia, 
    o en ciències econòmiques, o
    en sociologia o en filosofia

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 210/VI CG   1
       parlamentaris

Oficina de l’Aran

Director/a de l’Oficina de l’Aran A1 18  C    Lletrats 518/VIII LD   1
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Tècnic/a de l’audiovisual A2 11  S Enginyeria tècnica o  (*) 141/VII CE   1
    diplomatura universitària
    de primer cicle, 
    arquitectura tècnica,
    formació professional de
    tercer grau o equivalent

Cap de l’Àrea de l’Audiovisual A2/C1 10  S Enginyeria tècnica o  (*) 518/VIII CE   1
    diplomatura universitària
    de primer cicle, 
    arquitectura tècnica,
    formació professional de
    tercer grau o equivalent
    o batxillerat superior o
    BUP o batxillerat LOGSE
    o formació professional de
    segon grau o equivalent

Cap de la Unitat Tècnica A2/C1 9  C Diplomat/ada o batxillerat  (*) 141/VII CE   1
d’Imatge i So    superior o BUP o
    batxillerat LOGSE o
    formació professional
    de segon grau o
    equivalent

Tècnic/a d’imatge i so C1 8  S Batxillerat superior o BUP  (*) 141/VII CE   2
    o batxillerat LOGSE o
    formació professional de
    segon grau o equivalent

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 141/VII CG   1
       parlamentaris

Oficina de Dret Comparat i Relacions Interparlamentàries          

Director/a de l’Oficina de Dret A1 18  C    Lletrats 210/VI LD   1
Comparat i Relacions
Interparlamentàries

Tècnic/a de relacions A1 13  S Llicenciatura en dret, o en  (*) 458/VI CE   1
interparlamentàries    ciències polítiques, o en
i internacionals    història, o en psicologia, o en
    humanitats, o en filologia, 
    o en ciències econòmiques, o
    en sociologia o en filosofia

Secretari/ària C1 7  B    Administradors 210/VI CG   1
       parlamentaris

Oficina de l’Aran

Director/a de l’Oficina de l’Aran A1 18  C    Lletrats 518/VIII LD   1
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Oficina de Qualitat Normativa             

Director/a de l’Oficina A1 18  C    Lletrats 518/VIII LD   1
de Qualitat Normativa

Oficina Pressupostària

Director/a de l’Oficina A1 18  C    Lletrats 518/VIII LD   1
Pressupostària

Analista de polítiques A1 15  S Llicenciatura o grau en  (*) 442/VIII CE   1
econòmiques, financeres    ciències econòmiques, en
i pressupostàries    administració i direcció
    d’empreses o en ciències
    polítiques i de l’administració

Tècnic/a en gestió i A2 11  B Diplomatura en gestió  (*) 442/VIII CE   1
administració pública    i administració pública

Responsable de serveis C1 8  B    Administradors 442/VIII CG   1
administratius       parlamentaris

Relació  de llocs de treball (Càrrecs de confiança)                  
        
Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Gabinet de Presidència

Cap del Gabinet de la Presidència A1 19        CC   1 

Cap de la Secretaria A1 17        CC   1
de la Presidència

Oficial/a del Gabinet A1 14        CC   1
de la Presidència

Tècnic/a assessor/a A1 14        CC   2 

Tècnic/a assessor/a A1 13        CC   1
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Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Oficina de Qualitat Normativa             

Director/a de l’Oficina A1 18  C    Lletrats 518/VIII LD   1
de Qualitat Normativa

Oficina Pressupostària

Director/a de l’Oficina A1 18  C    Lletrats 518/VIII LD   1
Pressupostària

Analista de polítiques A1 15  S Llicenciatura o grau en  (*) 442/VIII CE   1
econòmiques, financeres    ciències econòmiques, en
i pressupostàries    administració i direcció
    d’empreses o en ciències
    polítiques i de l’administració

Tècnic/a en gestió i A2 11  B Diplomatura en gestió  (*) 442/VIII CE   1
administració pública    i administració pública

Responsable de serveis C1 8  B    Administradors 442/VIII CG   1
administratius       parlamentaris

Relació  de llocs de treball (Càrrecs de confiança)                  
        
Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Gabinet de Presidència

Cap del Gabinet de la Presidència A1 19        CC   1 

Cap de la Secretaria A1 17        CC   1
de la Presidència

Oficial/a del Gabinet A1 14        CC   1
de la Presidència

Tècnic/a assessor/a A1 14        CC   2 

Tècnic/a assessor/a A1 13        CC   1
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Abreviatures

B  base (vegeu art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels  
 preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i l’art. 58 dels ERGI, del 22  
 d’abril de 2009)
BUP  batxillerat unificat polivalent
C  comandament (vegeu l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic  
 dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i els art. 14.2, 15.2, 58.3 i  
 61 dels ERGI, del 22 d’abril de 2009)
CE  concurs específic (vegeu art. 58.3 dels ERGI, del 22 d’abril de 2009)
CG  concurs general (vegeu art. 58.3 dels ERGI, del 22 d’abril de 2009)
DT  disposició transitòria
ERGI  Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya
LD lliure designació (vegeu art. 61 dels ERGI, del 22 d’abril de 2009)
LOGSE  Llei orgànica 1/1990, del 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu
RP  Reglament del Parlament de Catalunya
S  singular (vegeu art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels  
 preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i art. 58 i 61 dels ERGI, del  
 22 d’abril de 2009)
(*)  cos o escala pendent de creació o d’assignació o titulació pendent de definir
(**)  vegeu la disposició transitòria primera, apartat 2, de la Modificació dels títols I i II dels ERGI  (02.05.2000)

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Vicepresidències

Secretari/ària de la A1 14        CC   1
Vicepresidència Primera

Secretari/ària de la A1 14        CC   1
Vicepresidència Segona

Secretari/ària adjunt/a C1 9        CC   1
de la Vicepresidència Primera

Secretari/ària adjunt/a de la C1 9        CC   1
Vicepresidència Segona

Gabinet de suport dels Membres de la Mesa i d’Alts Càrrecs

Secretari/ària de la Secretaria C1 9        CC   1
Primera de la Mesa del Parlament

Secretari/ària de la Secretaria C1 9        CC   1
Segona de la Mesa del Parlament

Secretari/ària de la Secretaria C1 9        CC   1
Tercera de la Mesa del Parlament

Secretari/ària de la Secretaria C1 9        CC   1
Quarta de la Mesa del Parlament

Oficina del cap de l’oposició

Responsable tècnic/a de suport A1 15        CC   2
al cap de l’oposició
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Nota
La informació continguda en la columna «Funcions» correspon al número del Butlletí Ofi cial del Parlament de Catalunya
(BOPC) en què es recull la descripció de funcions del lloc de treball (art. 44.d) dels ERGI, del 22 d’abril de 2009, o bé a la
normativa que ho regula.

En el cas dels llocs que corresponen a un cos o una escala, no hi consta la titulació perquè és implícita en els
requeriments de l’escala o del cos assignats.

Nom del lloc Grup Nivell Tipus  Titulació Formació específica Cos o escala Funcions Provisió Mobilitat entre Observacions Places
          administracions

Vicepresidències

Secretari/ària de la A1 14        CC   1
Vicepresidència Primera

Secretari/ària de la A1 14        CC   1
Vicepresidència Segona

Secretari/ària adjunt/a C1 9        CC   1
de la Vicepresidència Primera

Secretari/ària adjunt/a de la C1 9        CC   1
Vicepresidència Segona

Gabinet de suport dels Membres de la Mesa i d’Alts Càrrecs

Secretari/ària de la Secretaria C1 9        CC   1
Primera de la Mesa del Parlament

Secretari/ària de la Secretaria C1 9        CC   1
Segona de la Mesa del Parlament

Secretari/ària de la Secretaria C1 9        CC   1
Tercera de la Mesa del Parlament

Secretari/ària de la Secretaria C1 9        CC   1
Quarta de la Mesa del Parlament

Oficina del cap de l’oposició

Responsable tècnic/a de suport A1 15        CC   2
al cap de l’oposició
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	Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou accés de l’eix Transversal al nucli de Sant Julià de Vilatorta (Osona) per la carretera BV-5202
	Tram. 250-02198/08
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	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
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	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes
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	Termini de presentació d’esmenes
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	Termini de presentació d’esmenes
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	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici del procés 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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes
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	Tram. 250-02627/08
	Tramitació pel procediment d’urgència
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari del Decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals
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	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les negociacions amb l’Ajuntament de Sitges i la concessionària de l’autopista C-32 per a la construcció de la protecció acústica del CEIP Agnès de Sitges (Garraf)
	Tram. 250-02629/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la modificació de la composició del Consell de Política Industrial
	Tram. 250-02630/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en funcionament del CEIP Agnès de Sitges (Garraf)
	Tram. 250-02631/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les mesures per a limitar el soroll i les vibracions del tren d’alta velocitat a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	Tram. 250-02632/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el traspàs de recursos econòmics per a la inspecció dels habitatges d’ús turístic
	Tram. 250-02633/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’impuls de les modificacions legislatives necessàries per a garantir el dret a la banda ampla
	Tram. 250-02634/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment del peatge de Palafolls de l’autopista C-32
	Tram. 250-02635/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 90/1990, sobre la targeta sanitària individual a Catalunya
	Tram. 250-02636/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ampliació del CEIP de Sant Esteve de Guialbes, de Vilademuls (Pla de l’Estany)
	Tram. 250-02637/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els problemes de seguretat que afecten els Mossos d’Esquadra al Pla de l’Estany i sobre l’ampliació de la comissaria de Banyoles
	Tram. 250-02638/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el millorament del sistema informàtic de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Banyoles (Pla de l’Estany)
	Tram. 250-02639/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la recuperació de les instal·lacions de l’observatori meteorològic del Montseny per a activitats culturals i divulgatives relacionades amb el medi ambient
	Tram. 250-02640/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la condemna dels atacs a la llibertat d’expressió comesos pel Govern de Veneçuela i del tancament d’emissores de ràdio i canals de televisió crítics amb el Govern
	Tram. 250-02641/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la preservació del poble del Comte, a Baix Pallars (Pallars Sobirà), en l’execució de les obres del traçat de la variant de Gerri de la Sal de la carretera N-260
	Tram. 250-02642/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment de l’article 169 de l’Estatut, relatiu a la transferència dels trens regionals d’alta velocitat
	Tram. 250-02643/08
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’un pla estratègic d’aprofitament turístic del parc natural del Cadí-Moixeró
	Tram. 250-02644/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la prevenció de la formació de gel a la carretera C-16 a Cercs (Berguedà)
	Tram. 250-02645/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reparació de les filtracions d’aigües residuals a les hortes de la Figuerosa i Altet (Urgell)
	Tram. 250-02646/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la millora del Transvasament de la Riera de Palau, a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 250-02647/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la connexió ferroviària d’alta velocitat entre Andalusia, València i Tarragona
	Tram. 250-02648/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la presència d’equips de professionals de la geologia i la geotècnia en les obres subterrànies
	Tram. 250-02649/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els criteris d’aplicació de les mesures de bonificació per als usuaris habituals en el peatge de l’autopista C-16 de les Fonts (Vallès Occidental)
	Tram. 250-02650/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió del consum diari de fruita en la campanya «30 + 5. Treu profit de la teva vida diària per fer salut»
	Tram. 250-02651/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a l’Escola Alba, de Lleida (Segrià)
	Tram. 250-02652/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aprofitament de l’execució de la variant de la carretera N-260 a Gerri de la Sal (Pallars Sobirà) per a recuperar els exemplars de cobaltocalcita del runam de la mina Solita, de Peramea
	Tram. 250-02653/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aprofitament de la construcció de la variant de la carretera N-260 a Gerri de la Sal per a la conversió del tram urbà d’aquesta carretera en zona parcial de vianants
	Tram. 250-02654/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la regeneració de les platges del Maresme
	Tram. 250-02655/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el condicionament de les carreteres GI-401 i GI-402 entre Campdevànol i la Pobla de Lillet
	Tram. 250-02656/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la quadruplicació de les vies en determinats trams de la xarxa ferroviària
	Tram. 250-02657/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les obres de construcció d’un centre d’atenció primària i un centre de salut mental a les antigues casernes de Sant Andreu, a Barcelona
	Tram. 250-02658/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el suport al document elaborat per la Plataforma en Defensa de la Terra i els Drets
	Tram. 250-02659/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels grups de P-3 per al curs 2010-2011 al Masnou (Maresme)
	Tram. 250-02660/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència a la Generalitat de l’escola tècnica professional de Renfe per a la formació de maquinistes
	Tram. 250-02661/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 a l’Alt Camp
	Tram. 250-02662/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 a l’Alt Empordà
	Tram. 250-02663/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 a l’Alt Penedès
	Tram. 250-02664/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 a l’Alt Urgell
	Tram. 250-02665/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 a l’Alta Ribagorça
	Tram. 250-02666/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 a l’Anoia
	Tram. 250-02667/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 al Bages
	Tram. 250-02668/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 al Baix Camp
	Tram. 250-02669/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 al Baix Ebre
	Tram. 250-02670/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 al Baix Empordà
	Tram. 250-02671/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 al Baix Llobregat
	Tram. 250-02672/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 al Baix Penedès
	Tram. 250-02673/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 al Barcelonès
	Tram. 250-02674/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 al Berguedà
	Tram. 250-02675/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 a la Cerdanya
	Tram. 250-02676/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 a la Conca de Barberà
	Tram. 250-02677/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 al Garraf
	Tram. 250-02678/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 a les Garrigues
	Tram. 250-02679/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oferta formativa de formació professional per al curs 2010-2011 a la Garrotxa
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	Tram. 352-02018/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès amb relació a 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 general de Cat
	Tram. 352-02019/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a 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 general de Catalunya, i de
	Tram. 352-02021/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a 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 general de Catalun
	Tram. 352-02022/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Tarragona amb relació a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 de la
	Tram. 352-02023/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Diputació de Barcelona amb relació a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 de la
	Tram. 352-02024/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell Comarcal de l’Anoia amb relació a 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 general de Catalunya, i de l’article 12 de
	Tram. 352-02025/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb relació a 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 general de Catalunya, i de l’article
	Tram. 352-02026/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell Comarcal del Baix Penedès amb relació a 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 general de Catalunya, i de l’article
	Tram. 352-02027/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Casanelles, vicepresident de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació
	Tram. 352-02069/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maria Rovira, en representació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, amb relació Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernen
	Tram. 352-02070/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la Defensa de la Sanitat Pública amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’auton
	Tram. 352-02071/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’auto
	Tram. 352-02072/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del p
	Tram. 352-02073/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient
	Tram. 352-02074/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci Hospitalari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la docu
	Tram. 352-02075/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la
	Tram. 352-02076/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Hospitals amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentac
	Tram. 352-02077/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català de la Salut amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documenta
	Tram. 352-02078/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pa
	Tram. 352-02079/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Pastor, president de FòrumCIS, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
	Tram. 352-02080/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Manel Picas, en representació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonom
	Tram. 352-02081/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manel Iglesias, expert en la matèria de l’Institut Català de la Salut, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del p
	Tram. 352-02082/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ricardo de Lorenzo i Mateo, president de l’Associació Espanyola de Dret Sanitari, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’auto
	Tram. 352-02083/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença Lluís Montset, en representació de l’Associació Catalana d’Empresaris de la Salut, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autono
	Tram. 352-02084/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02091/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02092/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02093/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02094/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Pimec amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02095/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02096/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02097/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02098/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del director general de Comerç amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02099/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del director general de Turisme amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02100/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02101/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de la secretària d’Habitatge amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02102/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de la directora de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02103/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del director de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02104/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de cadascuna de les oficines comarcals d’informació al consumidor amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02105/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de les oficines municipals d’informació al consumidor de municipis de fins a deu mil habitants amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02106/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de les oficines municipals d’informació al consumidor de municipis d’entre deu mil i cinquanta mil habitants amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02107/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de les oficines municipals d’informació al consumidor de municipis de més de cinquanta mil habitants amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02108/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional - Confederació Empresarial de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02109/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec Comerç amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02110/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02111/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02112/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Multisectorial d’Empreses amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02113/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02114/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02115/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02116/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02117/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02118/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02119/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Agències de Viatges Emissores amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02120/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Agències de Viatges amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02121/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Vending amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02122/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02123/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02124/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Mutualitats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02125/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats Asseguradores amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02126/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02127/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02128/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Venedors de Vehicles a Motor amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02129/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Catalana d’Agroturisme i Turisme Rural amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02130/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Restaurants de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02131/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02132/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02133/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació dels col·legis oficials d’agents de la propietat immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02134/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Empresaris Instal·ladors (Ferca) de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02135/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Comerciants d’Electrodomèstics amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02136/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02137/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Fabricants d’Electrodomèstics de Línia Blanca amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02138/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Fabricants de Petit Electrodomèstic amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02139/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Fabricants d’Equips de Climatització amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02140/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguines amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02141/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Il·luminació amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02142/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Productes per a la Infància amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02143/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Fabricants d’Automòbils i Camions amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02144/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Telefónica de España, SA, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02145/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Gas Natural amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02146/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Endesa amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02147/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Vodafone España amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02148/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Aigües de Barcelona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02149/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Autopistes Concessionària Espanyola, SA, i Autopistes de Catalunya, SA, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02150/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Centres Comercials Carrefour, SA, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02151/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02152/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02153/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02154/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02155/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02156/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02157/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Autònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02158/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms-ATA amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02159/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Sindical de Treballadors Autònoms Dependents amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02160/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Impositors de Bancs, Caixes i Assegurances amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02161/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02162/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02163/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02164/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02165/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Consumidors Independents amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02166/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Consumidors de la Província de Barcelona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02167/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació per al Progrés de Sant Boi amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02168/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Tarraco de Protecció als Consumidors i Usuaris de la Província de Tarragona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02169/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Consumidors i Usuaris Rebacamp amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02170/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació en Defensa del Consumidor i l’Usuari de Cornellà amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02171/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Alternatives al Consum amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02172/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02173/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Informació dels Consumidors amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02174/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Alimentari de la Mediterrània amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02175/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02176/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Consum Rebel, Associació de Joves Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02177/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la cooperativa El Brot amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02178/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Abacus, SCCL, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02179/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Servei de Defensa del Consumidor i l’Usuari amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02180/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Consum Social Català amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02181/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Teleespectadors Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02182/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Ausbanc Consum amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02183/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Usuaris de Renfe amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02184/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris d’Internet amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02185/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Reial Automòbil Club de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02186/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’associació Mujeres para la Democracia amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02187/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris d’Acadèmies d’Ensenyament no Oficial amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02188/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02189/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Celíacs de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02190/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02191/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Immunitas Vera amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02192/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Hemofília amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02193/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Promotora de l’Orientació del Consum de la Gent Gran amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02194/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02195/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02196/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’ONCE amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02197/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Ecom amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02198/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02199/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Guttman amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02200/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02201/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02202/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02203/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Salut Mental de Sabadell. Associació de familiars malalts, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02204/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02205/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Setem amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02206/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Alternativa 3 amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02207/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02208/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Intermón-Oxfam amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02209/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa de Consum Solidari amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02210/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Màsters en Ciències de Consum amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02211/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre de Recerca i Informació en Consum amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02212/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Escolar de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02213/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’AMPAS d’Escoles Bressol de Barcelona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02214/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02215/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02216/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02217/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02218/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Consum Català - Associació Catalana de Consumidors amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02219/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02220/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02221/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02222/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02223/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02224/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02225/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02257/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02258/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Comerciants de Ferreteria de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02259/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Contact Center Espanyola (ACE-FECEMD) amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02260/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’empresa Comercia amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02261/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02268/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02269/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’ACESA-Abertis amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02270/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Tarragona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02271/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Carrefour SA, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02272/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02273/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional d’Empreses de Gran Distribució amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02274/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02275/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02276/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02277/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02278/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Consum Català amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02279/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02280/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consumidors d’Espanya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02281/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Serveis Financers (AUSBANC) amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02282/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02283/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02284/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de Publicitat amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02285/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Nevot, propietari de Finques Nevot, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02286/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xurde Rocamundi, propietari d’una immobiliària a Arenys de Mar, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02287/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Luís Jiménez, director de l’Escola de Criminologia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02288/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Feliciana Piris Duque, propietària de la merceria Blau Marí de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02289/08
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del codi de consum de Catalunya
	Tram. 352-02290/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Vila Casas, president de la Fundació Vila Casas, davant la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre la seva tasca de mecenatge i sobre els objectius de potenciació de l’art i dels artistes d’aquesta fundació
	Tram. 356-00512/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts davant la Comissió de Política Cultural perquè informi sobre les línies d’actuació previstes al capdavant del Consell
	Tram. 356-00520/08
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Eliseu Climent i Corbera, president d’Acció Cultural del País Valencià, davant la Comissió de Política Cultural amb relació al tancament dels repetidors de TV3 al País Valencià
	Tram. 356-00529/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jordi Roca, director general de Patrimoni Cultural, davant la Comissió de Política Cultural, perquè expliqui el Pla integral de l’arqueologia de Catalunya
	Tram. 356-00537/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Sergi Centelles i Octavi Centelles, propietaris del fons Centelles, per a explicar la impossibilitat d’arribar a un acord amb el Govern
	Tram. 356-00547/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Retecork davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme perquè presentin la Xarxa Europea de Territoris Surers i exposin les seves línies de treball i la situació del sector
	Tram. 356-00559/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Marqués, president de Creu Roja Catalunya, i d’Enric Morist, coordinador general de Creu Roja Catalunya, davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme perquè expliquin la tasca de Creu Roja amb relació a 
	Tram. 356-00560/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Núria Buenaventura, directora general de Medi Natural, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00568/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Mur, inspector en cap dels Agents Rurals, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00569/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Miquel Àngel García Readigos, cap de l’Àrea Regional de les Terres de l’Ebre, del Cos d’Agents Rurals i instructor responsable de l’atestat, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00570/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Boada i Masoliver, secretari general de Medi Ambient i Habitatge, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00571/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Olga Lanau, directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00572/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Rovira, subdirector operatiu del Cos de Bombers de la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00573/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Bienvenido Aguado Sánchez, Hotel 0, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00574/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Marc Castellnou Ribem, cap del Grup de Reforç d’Actuacions Forestals (GRAF), davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00575/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Moisès Galán Santana, del Grup de Reforç d’Actuacions Forestals (GRAF 1), davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00576/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Carles Font Gili, D0, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00577/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Juan Herrera Granados, sergent del Grup de Reforç d’Actuacions Forestals (GRAF), davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00578/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Andreu Caravaca Fernández, guaita del Grup de Reforç d’Actuacions Forestals (GRAF) de Lleida, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00579/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació sindical del Cos de Bombers de Comissions Obreres davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00580/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació sindical del Cos de Bombers de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00581/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació sindical del Cos de Bombers de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya (CATAC) davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00582/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Àngel Ferràs, alcalde d’Horta de Sant Joan, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00583/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Javier García López, comandant, membre de la Unitat Militar d’Emergències (UME), base aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid), davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00584/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Josep Malràs, alcalde de Prat de Comte (Terra Alta), davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00585/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la persona responsable de la Brigada de Bombers de l’Aragó davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00586/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la persona responsable de la Brigada de Reforç contra Incendis Forestals (BRIF) de Daroca (Aragó) davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00587/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Francisco Pérez Puebla, signant de l’informe de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) sobre l’origen de l’incendi, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00588/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de l’agent del Cos d’Agents Rurals signant de l’informe sobre l’origen de l’incendi davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00589/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Luis Espada, cap de sala del Cos de Bombers de Barcelona el 21 de juliol, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 356-00590/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença dels operadors de sala del Cos de Bombers de Tarragona el 21 de juliol davant la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
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