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3.01.01.

Compareixença de Josep Llop Tous, arquitecte mu-
nicipal de l’entitat municipal descentralitzada de la 
Canonja, amb relació al Projecte de llei de creació del 
municipi de la Canonja (Tram. 353-00735/08)

Compareixença de Josep Canadell Veciana, exalcalde 
de la Canonja, amb relació al Projecte de llei de creació 
del municipi de la Canonja (Tram. 353-00736/08)

Compareixença de Raül Vilanova Mata, exdirector de 
Ràdio La Canonja, amb relació al Projecte de llei de cre-
ació del municipi de la Canonja (Tram. 353-00737/08)

Compareixença de Francesc Roig Queralt, historiador, 
amb relació al Projecte de llei de creació del municipi 
de la Canonja (Tram. 353-00738/08)

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

Termini: 15 dies hàbils (del 25.02.2010 al 17.03.2010).

Finiment del termini: 18.03.2010; 9:30 hores.

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

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66571).

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

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2010.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Tinguda de les compareixences d’organit-
zacions i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 
17.02.2010, DSPC-C 732

Compareixença de Josep Poblet i Tous, president de 
la Diputació de Tarragona, amb relació al Projecte de 
llei de creació del municipi de la Canonja (Tram. 353-
00733/08)

Compareixença d’Eudald Roca i Gràcia, president 
del Consell Comarcal del Tarragonès, amb relació al 
Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja 
(Tram. 353-00741/08)

Compareixença de Josep Fèlix Ballesteros i Casano-
va, alcalde de Tarragona, amb relació al Projecte de 
llei de creació del municipi de la Canonja (Tram. 353-
00739/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de creació del municipi de la Canonja (Tram. 353-
00742/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació al Projec-
te de llei de creació del municipi de la Canonja (Tram. 
353-00743/08)

Compareixença de Roc Muñoz Martínez, alcalde de la 
Canonja, amb relació al Projecte de llei de creació del 
municipi de la Canonja (Tram. 353-00732/08)

Compareixença de Joan Aregio Navarro, regidor de 
l’Ajuntament de Tarragona i coordinador de la nego-
ciació entre l’Ajuntament de Tarragona i l’entitat mu-
nicipal descentralitzada de la Canonja en el procés de 
segregació, amb relació al Projecte de llei de creació del 
municipi de la Canonja (Tram. 353-00734/08)

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma per la Municipalitat de la Canonja amb relació al 
Projecte de llei de creació del municipi de la Canonja 
(Tram. 353-00740/08)
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3.01.01.

Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 200-00084/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66225), Grup Mixt (66500) i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (66510).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 25.02.2010 a l’01.03.2010).

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2010.

Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 200-00085/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66225) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (66511).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 25.02.2010 a l’01.03.2010).

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2010.

Projecte	de	llei	de	la	Sindicatura	de	
Comptes
Tram. 200-00086/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66225), Grup Mixt (66500) i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (66512).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 25.02.2010 a l’01.03.2010).

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2010.

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. 66571) i Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (66640).

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

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2010.

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

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66571) i Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (66641).

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

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2010.

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. 66571).

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

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2010.
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3.01.02.

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’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 66639).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 24.02.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2010.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 66631).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 23.02.2010 a l’01.03.2010).

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2010.

Projecte	de	llei	de	regulació	de	l’impost	
sobre	successions	i	donacions
Tram. 200-00087/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66225), Grup Mixt (66500) i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (66513).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 25.02.2010 a l’01.03.2010).

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2010.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 66130) i Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 66224).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.02.2010 al 26.02.2010).

Finiment del termini: 01.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 23.02.2010.
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3.10.20.

Procediment	per	a	elegir	un	membre	o	
una	membre	del	Consell	Assessor	de	
RTVE	a	Catalunya
Tram. 284-00043/08

Proposta de candidat
Reg. 66142 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.02.2010

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 66142)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’article 157.1 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, proposen el senyor Sergi Sol i Bros, del 
qual s’hi adjunta el corresponent currículum, per tal que 
sigui designat com a membre del Consell Assessor de 
RTVE-Catalunya.

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2010

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE NO-
MENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment	per	a	elegir	un	membre	o	
una	membre	del	Plenari	del	Consell	Na-
cional	de	la	Cultura	i	de	les	Arts
Tram. 284-00033/08

Proposta de candidat
Reg. 66534 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 23.02.2010

Proposta de candidat presentada pel president de la Ge-
neralitat (reg. 66534)

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut senyor,

De conformitat amb el que preveuen els articles 6 i 11, 
de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts, i atesa la renúncia del 
senyor Xavier Bru de Sala com a membre del Plenari 
del Consell esmentat, us proposo, en substitució seva, el 
nomenament del senyor Manel Camp i Oliveras, com a 
membre del Plenari del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts.

Ben cordialment,

José Montilla i Aguilera

Barcelona, 17 de febrer de 2010

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.
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